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------------------------------------------------------------------------------------------woord van welkom
inleidend orgelspel
stil gebed
aanvangslied psalm 116:1 en 2
Jesus viert de avond voor zijn dood de sedermaaltijd met zijn leerlingen. Daarbij
worden de Psalmen 113-118 gezongen. Daaruit is voor deze dienst gekozen.

BEMOEDIGING EN GROET
kyriegebed
acclamatie, Heer, ontferm U (gesproken)
gorialied
psalm 118: 1 en 8
DE SCHRIFT
gesproken tekst van Sytze de Vries bij de opening van de Schriften
Wat ons beweegt en gaande houdt,
het is een woord, een oud gerucht
dat soms op vleugels zich ontvouwt,
verstomt, verbleekt, soms in ons zucht,
maar dan opnieuw weer harten raakt,
dat ons blijft toevertrouwd
en ons tot Gods gemeente maakt.

Zolang dit woord gefluisterd wordt
en in ons leven wordt vertaald,
ons uittilt boven ons tekort,
en zich in liefdestaal herhaalt,
blijven wij zoeken naar de bron,dit woord
reikhalzend waar het heen moet gaan
en dorstend naar wat ooit begon.

e

1 lezing
Exodus 12, 14-20
zingen
lied 723: 2
e
2 lezing
Marcus 14, 12-26
zingen
lied 558: 4
UITLEG EN VERKONDIGING
orgelspel
HET DELEN
gebed
de voorganger spreekt uit / het orgel speelt de melodie van lied 393
1. Als ik in deze stille tijd
2. Als er tot uw gedachtenis
de grens der woorden overschrijd
de viering van het nachtmaal is
en mij begeef tot brood en wijn
en Gij het brood des levens zijt,
om één met U, mijn Heer, te zijn, de beker van de dankbaarheid, o ware zoon van Abraham,
o Heer dat Gij gelijk het graan
God kiest zichzelf een offerlam.
te gronde gaat om op te staan.
3. Gij deelt met mij de laatste nacht
en breekt tot alles is volbracht;
en dit is het genadebrood,
Gij hebt mij lief tot in de dood;
en dit is de genadewijn,
Gij zult voorgoed mijn gastheer zijn.

TAFELGEBED
v
Breng dank aan God, want Hij is goed.
a
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
v
Gezegend zijt Gij, machtige God,
om het licht van deze dag,
om het leven uit uw hand,
om de liefde ons gegeven.
a
Gezegend zijt Gij, machtige God.
v
Gezegend zijt Gij, eeuwige God,
om de werken die Gij doet,
om de redding ons gebracht,
om uw woord dat richting wijst.
a
Gezegend zijt Gij, eeuwige God.
v
Gezegend zijt Gij, heilige God,
om de mens naar uw hart,
uw Zoon tot ons gezonden,
Jezus Christus, onze Heiland.
a
Gezegend zijt Gij, heilige God.
v
Die op de avond voor zijn lijden
het brood genomen heeft, gebroken,
en het deelde met zijn vrienden:
‘Neem en eet, mijn lichaam voor u.’
a
Wij danken U, God van ons heil.
v
Die de beker heeft genomen
en hem deelde met zijn vrienden:
‘Het nieuwe verbond in mijn bloed,
vergoten tot vergeving en verzoening.’
a
Wij danken U, God van ons heil.
v
Gezegend zijt Gij, omwille van Hem
die wij hier en nu gedenken
met dit brood en deze beker.
Zend uw Geest, kom in ons midden.
a
Zend uw Geest, kom in ons midden.
v
Bind ons samen tot één lichaam
dat zindert van leven en geestkracht,
met handen die gerechtigheid doen
en voeten die gaan op de weg van de vrede.
a
Maak ons één, doe ons herleven.
v
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.
a
Aan U de eer, de macht, de glorie.
ONZE VADER, uitgesproken door de diaken
groet van vrede, ieder vanaf de eigen plaats, met de hand op het hart,
de voorganger groet hen die thuis vieren.

DELEN VAN BROOD EN WIJN
dankgebed
OVERGANG NAAR GOEDE VRIJDAG
Tijdens het zingen van Tussentijds 201: 1 en 3 wordt
- Brood en wijn weggedragen (door diaken)
- De kaarsen die op tafel staan weggedragen (door diaken)
- De tafel leeggemaakt en het witte antependium wordt weggedragen (door diaken)
zingen

Tussentijds 201: 1 en 3 (mel. de Geest des Heren heeft)
1. God die ons aan elkaar
3. O Geest van God, bewaar
als wijn te drinken geeft,
ons altijd bij de Heer,
zend op het feest die daar
bewaar ons bij elkaar,
het zoet geheim van heeft:
verbind ons meer en meer,
Hem die geheel ons zijn
opdat wij vrolijk zijn,
herschept, - en zie ’t is goed, gezond van ziel en bloed,
die water maakt tot wijn,
en bij uw bruiloftswijn
vreugde in overvloed.
leven in overvloed.

LUTHERS 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.
- De lichten worden gedempt en we verlaten in stilte de kerk, op weg naar Goede Vrijdag -

Symbolische schikking
Bij Marcus 14
In de schikking zien we het pesachmaal uitgebeeld door het Ongedesemde brood,
gebroken en gedeeld, en de wijn, vrucht van de wijnstok als teken van het verbond.

