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Slechts wanneer wij deel uitmaken van de gemeenschap kunnen wij alleen zijn, 
En slechts als wij alleen zijn kunnen wij in gemeenschap leven. Beide horen bij elkaar. 
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Intrede 
 
 

Muziek bij binnenkomst: Koraalvoorspel over lied 578 - Stef Tuinstra (*1954)  
 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling 
 
 

Muziek tot verstilling: Pange lingua - Girolamo Cavazzoni (?-na 1577)    
 
 

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. 

 

 

Bemoediging en Drempelgebed: 

Vg:  Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 

Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

Vg: Wees ons genadig, God, wees ons nabij. 

Laat ons niet ontbreken op het feest dat Gij hebt toebereid. 

Allen: VERZAMEL ONS BIJ DE UITTOCHT VAN JEZUS MESSIAS 

EN BEKLEED ONS MET HET WITTE LICHT 

EN DE LIEFDE VAN UW ZOON. AMEN. 

 

 

 

Lied April 9, 1945 van The sunshine cleaners 
 

 

Zijn kerk werd gesloten 

Zijn boeken werden verboden 

Zijn dierbaren mocht hij niet meer zien 

 

Hij werd gevangen gezet 

Hij werd ter dood veroordeeld 

Maar zijn wil kon niet worden gebroken. 

 

Zijn laatste woorden op 9 april 1945 waren:  

‘Dit is het einde, voor mij het begin van leven.’ (Sjef Hermans) 

 

Inleidende woorden 
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Openingslied 

 

Aber du weisst den Weg für mich                       tekst: Dietrich Bonhoeffer 

          vertaling: Gert Landman 

          Muziek: uit Taizé     

      

 

 

Gebed om ontferming  

Afgesloten met lied 547: 1 t/m 5 Met de boom des levens 

Gloria: Allein Gott in der Höh sei Ehr - Johann Gottfried Walther (1684-1748) 

 

Gebed van Witte Donderdag 

v: (…) Door Jezus Christus, onze Heer. 

a: AMEN 

 

 

De heilige Schrift 
 

 

Eerste lezing  Exodus 12: 1-14 
 

Antwoordpsalm  116: 1, 2, 6 en 7 
 

Tweede lezing  Matteüs 26: 17-35 

 

Koraal: Ich will hier bei dir stehen (uit de Matthäus-Passion van J.S. Bach) 

 

Ik wil hier bij jou staan; 

Veracht mij toch niet! 

Van jou wil ik niet weggaan, 

Als jou jouw hart breekt. 

Wanneer jouw hart zal verbleken 

In de laatste doodsteek, 

Dan wil ik jou omvatten 

In mijn arm en schoot. 

(tekst: Paul Gerhardt, vertaling Ad de Keyzer) 

 

Vervolg van de lezing Matteüs 26: 36-46 

 

Uitleg en verkondiging: waken en bidden 

 

 

  

 

Dienst van gebeden, gaven en tafel 
 

 

Voorbeden afgewisseld met gesproken acclamatie: 

… daarom bidden wij: HOUD ONS BIJ U EEN BIJEEN O GOD! 

 

Tafelgebed  

 

Is hier in deze bijna lege kerk de plaats waar hij met zijn leerlingen bijeen kan zijn om de uittocht uit 

het diensthuis te gedenken? Het uur brak aan dat hij aan tafel ging en zijn gezondenen met hem.  

Hij sprak: Hoe heb ik hiernaar verlangd, te zijn met u voordat ik lijden moet.  

Hij sprak naar joods gebruik de zegenbeden uit: 
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Lied 229 

Gezegend zijt Gij, Eeuwige God, 

Koning van hemel en aarde, 

die het brood uit de aarde doet groeien. 

 

Gezegend zijt Gij, Eeuwige God, 

Koning van hemel en aarde, 

die de vrucht van de wijnstok hebt geschapen. 

 

Gezegend zijt Gij, Eeuwige God, 

die ons hebt opgedragen 

het licht van uw liefde te ontsteken. 

Met heiligen en martelaren die U gehoorzaam en trouw zijn gebleven,  

met Mozes en Mirjam 

met Dietrich Bonhoeffer en Etty Hillesum, 

door goede machten trouw omgeven 

verheerlijken wij uw naam vol licht en glorie. 

 

Gezegend is onze broeder Jezus,  

die de uittocht heeft volbracht, 

het spoor voor ons trok, de weg ons baande. 

die met ons de weg gaat van het lijden in onze wereld,  

en die zich laat kennen in het breken van het brood. 

Hij, ons paaslam, nam op de avond van zijn arrestatie – dat is deze avond –   

Het brood, zegende U en brak het,  

gaf het aan zijn leerlingen en zei:  

‘Dit is mijn lichaam, voor jullie gegeven’.  

Ook nam hij de wijn, dankte U en schonk hem uit,  

gaf de beker aan zijn leerlingen en zei:  

‘Deze beker is de nieuwe verbinding met God 

bezegeld met mijn bloed. 

Neem deze en deel hem met elkaar. 

Ik zal opnieuw wijn met jullie drinken 

in het komend koninkrijk.’ 

Juist nu wij dit brood en deze wijn niet met elkaar kunnen delen, 

elkaar fysiek ontbreken, bidden wij: 

Laat uw Adem, uw Geest, levenwekkend en verbindend onder ons zijn, 

ons herscheppen tot kinderen van het Licht, 

die genegenheid en trouw hoog houden, 

die blijven waken en bidden 

en juist zo Christus blijven gedenken onder de mensen, 

door in zijn geest samen te bidden: 

 

Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. 

AMEN 

 

Vredegroet  

De vrede van Christus zij altijd met u!  

ZIJN VREDE OOK MET U!  

 

Koraal: O Lamm Gottes, unschuldig (BWV 401, J.S. Bach) 
 

O Lam van God, onschuldig 
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geslacht aan 't kruis der schande, 

te allen tijd geduldig 

bereid ten offerande, 

Gij hebt de schuld gedragen, 

nu is de dood verslagen. 

Erbarm U onzer, o Jezus. 

Geef ons uw vrede, o Jezus. 

 

 

Communie?! Slechts wanneer wij deel uitmaken van de gemeenschap kunnen wij alleen zijn. 

En slechts als wij alleen zijn kunnen wij in gemeenschap leven. Beide horen bij elkaar. Slechts staande 

in de gemeenschap leren wij echt alleen zijn, en slechts in het alleen zijn leren wij op de juiste manier 

delen in de gemeenschap. Het één was er niet vóór het ander. Beide vangen tegelijkertijd aan, 

wanneer Jezus Christus ons roept. D. Bonhoeffer 

 

‘Ubi caritas’ (Maurice Duruflé) 

Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God. 

Christus' liefde heeft ons tot eenheid gebracht. 

Laat ons juichen en blij zijn in Hem. 

Laat ons oprecht beminnen de God die leeft. 

en van harte goed zijn met elkaar. 

 

Slotgebed 

 

Slotlied 256  Blijf met uw genade bij ons 

 

Tijdens dit slotlied wordt de Paaskaars weggedragen 

 

 

Morgen zetten wij op Goede Vrijdag de viering van Pasen voort om 19.30 uur. 

De paaswake begint zaterdagavond om 22.00 uur. 

Paasmorgen vieren we op zondagmorgen om 10.00 uur.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij deze viering zijn betrokken: 

 

voorganger ds. Rian Veldman 

ouderling Rein Rus 

diaken Joke Plomp-Ridderbos 

organist Cor de Jong 

koster Dirk Jan de Ruijter 
 

 

 


