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Maaltijd van de Heer
Wij nodigen u/je uit om thuis matze en wijn gereed te zetten,
om op afstand met elkaar de Maaltijd van de Heer te vieren.
Als u zich / jij je daar niet prettig bij voelt: ook zonder matze en
wijn zijn wij met Christus en met elkaar verbonden.
De drie diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paas
nacht vormen één geheel en zijn eigenlijk één dienst: daarom
is er alleen een welkom door de ouderling van dienst aan het
begin van de Witte Donderdag, en wordt de zegen aan het ein
de uitgesproken, in de Paasnacht.
VOORBEREIDING

orgelspel
welkom en mededelingen door de ouderling
stilte
bemoediging en drempelgebed
v Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
a die hemel en aarde gemaakt heeft
v Heilige God,
40 dagen zijn ons gegeven
om de weg te gaan
die naar Pasen leidt.
40 dagen om te leren
hoe het Licht van Christus
door het donker heen breekt.
Laat in de stilte om ons heen
het geloof dat Hij leefde
ons opnieuw aanspreken. Amen
Psalm 67 A: 1 en 3

“Heel de aarde jubelt en juicht”
refrein:
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
halleluja, halleluja!

Jesus Washing Peter’s Feet | Ford Madox Brown
Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,
loven zijn machtig beleid,
omdat Hij steeds op wondere wijze
alles bestuurt in gerechtigheid.
(refrein)

Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan.
(refrein)

gebed van Witte Donderdag
DIENST VAN HET WOORD

schriftlezing: Johannes 13: 1-15
1 Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de
Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden
lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 2 Jezus
en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus
te verraden. 3 Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had
gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5 en goot water in een
waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en
droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. 6 Toen hij
bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7 Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp
je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ 8 ‘O nee,’
zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen
Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’
9 antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook
mijn handen en mijn hoofd!’ 10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad
heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal
rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11 Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren.
12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed
aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer”
tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie Heer

en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars
voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor
jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.

lied 569: 1 t/m 4

“Toen Jezus wist: nu is gekomen”
1 Toen Jezus wist: nu is gekomen
het uur om door de nacht te gaan,
heeft Hij een linnen doek genomen
en water in een schaal gedaan.

2 Hij gaf ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij,
Hij deed het water van zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.

3 Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toe gegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
Hij doet ons zijn geringheid aan.

4 Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag,
ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.

UITLEG EN VERKONDIGING

TAFELGEBED:
lied 403e gesproken en gezongen

“Breng dank aan God, want Hij is goed”
v. Breng dank aan God, want Hij is goed.
a. Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
v. Gezegend Gij, machtige God,
om het licht van deze dag,
om het leven uit uw hand,
om de líefde ons gegeven.

Gezegend Gij, eeuwige God,
om de werken die Gij doet,
om de redding ons gebracht,
om uw woord dat richting wíjst.

lied:

“Water van de reiniging”

uit paasoratorium ‘als de graankorrel sterft ’

Water van de reiniging
was af het vuil van deze winter,
tegenslag en duisternis.
Het stof van deze dag, was af,
maak ons schoon van lijf en leden
water van de zuivering.
VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER

voorbeden en stil gebed
aandacht voor avondmaalscollecte: 1. Kerk 2. Voedselbank
1. De eerste collecte is om onze kerkelijke gemeenschap in stand
te houden. Het rekeningnummer NL57 INGB 0000 3545 96
t.n.v. Gereformeerde kerk van Kralingen.
2. Voedselbank
Inzameling voor het uitgiftepunt van de Hoflaankerk om extra levens- en wasmiddelen in te kopen.
U kunt uw gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie:
NL33 RABO 0373 7130 10 t.n.v. Diaconie van de protestantse gemeente i.w.
Kralingen o.v.v. collectedoel en de datum.
tijdens collecte muziek:

“In dreams”

Gezegend Gij, heilige God,
om de mens naar uw hart,
uw Zoon tot ons gezonden,
Jezus Chrístus, onze Heiland

Die op de avond voor zijn lijden
het brood genomen heeft, gebroken,
en het deelde met zijn vríenden:
‘Neem en eet, mijn lichaam voor u.’

Die de beker heeft genomen
en hem deelde met zijn vrienden:
‘Het nieuwe verbond in mijn bloed,
vergoten tot vergeving en verzoening.’

Gezegend Gij, omwille van Hem
die wij hier en nu gedenken
met dit brood en deze beker.
Zend uw Geest, kom in ons mídden.

muziek howard shore , tekst fran walsh

vertaling:

Wanneer de kou van de winter komt,
een nacht zonder sterren de dag bedekt,
met de versluiering van de zon,
zullen we lopen in een bittere regen
Maar in dromen kan ik je naam horen
En in dromen zullen wij elkaar weer ontmoeten
Wanneer de zeeën en de bergen instorten
en we aan het eind der tijden komen
hoor ik een roep in de duisternis
Ik zal erheen gaan
En weer terug

Bind ons samen tot één líchaam
dat zindert van leven en geestkracht,
met handen die gerechtigheid doen
en voeten die gaan op de weg van de vrede.

dankgebed

Zo loven en zegenen wij U
met allen in hemel en op aarde,
want Hij is onze redder en bevrijder,
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.

schriftlezing Matteüs 26: 36-39
36 Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die
Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten,
ik ga daar bidden.’ 37 Hij nam Petrus en de twee zonen van
Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig
voelde worden, 38 zei hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’ 39 Hij liep nog een stukje
verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als
het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar
laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’

Onze Vader …
vredegroet
delen van brood en wijn

Avondgebed:
Heer, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament
Blijf bij ons, wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid.
Amen

tijdens het delen klinkt

“Ubi caritas”

vertaling: waar vriendschap en liefde is, daar is god

lied 998

“Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen”
1 Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen
hun vuile voeten als een knecht gewassen;
meteen zond Jij hen weg om te ontmoeten
wie niet in deze kille wereld passen.
2 Je vroeg hen: doe als Ik en ga naar buiten,
en blijf elkaar met dit gebaar verrassen
in plaats van je in kerken op te sluiten.
Je moet steeds anderen de voeten wassen.
3 Het stof van al de wegen van ons leven,
kom, was het van de stukgelopen voeten.
Kom, geef dat onze handen hen genezen
die ver van huis geen goede vriend ontmoeten.

muziek:

Blijf bij Mij, en waak hier met Mij,
wakend en biddend,
wakend en biddend …

4 Het helder water stromend uit jouw bronnen
wast onze voeten, zuivert onze wonden
Als boden van jouw vrede, hier begonnen,
zo worden wij de wereld in gezonden.
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