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WITTE DONDERDAG 14 april 2022

Voorganger: ds Alberte van Ess
Organist: Dick Dijkstra
Lector: Nienke Wit
Werkgroep diaconaat: Carel Huijgen
Cantorij o.l.v. José van Dijken
AV-apparatuur: Auke Faber
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OM TE BEGINNEN

Lied “Heel de aarde jubelt en juicht” Lb 67a
(cantorij verzen, allen refrein)

2. Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
 toont ons zijn aanschijn van licht,
 Hij gaat ons voor op alle wegen,
 heeft uit de zonde ons opgericht. 
 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
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4. Laat alle volken uw almacht vrezen,
    aller lof zij U gewijd,
    laat Heer, uw Naam bezongen wezen, 
    in aller eeuwen eeuwigheid.
    refrein 

Bemoediging
v   Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
g   die hemel en aarde gemaakt heeft,
v   die trouw is voor altijd
g   en nooit loslaat het werk van zijn hand.

Gebed besloten met "Heer, ontferm U" ZZZ 269

Glorialied "Naam van Jezus, die ten dode" Lb 557
vers 1a, 2c, 3a
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2.  Zoon van God en zoon van David,    
     priester zonder waardigheid                 
     die ten dienste van de slaven               
     als een slaaf op aarde zijt,                    
     aan de mens gelijk geworden,              
     ja gestorven                                          
     voor ons aller zaligheid.                        

3.  Alle leven moet zich buigen,
     voor U buigen mettertijd,
     al wat stem heeft zal getuigen,
     dat Gij heer en meester zijt.
     God heeft u een naam gegeven,
     hoog verheven
     boven alle namen uit.
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RONDOM DE SCHRIFTEN

Groet
v  De Eeuwige zal bij je zijn!
g  De Eeuwige zal je bewaren!

Gebed voor de Witte Donderdag

Lezing uit het Eerste Testament Exodus 12, 14 -17 
Lied “Gedenken wij dankbaar de daden des Heren”
Tussentijds 157 vers 1a, 2c, 3c, 4a 

2. Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,
    was Jezus de weg niet ten einde gegaan.
    Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen
    om in zijn lichaam onze dood te doorstaan.

3. Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, 
    had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, 
    die tot de dood zich prijs heeft willen geven, 
    die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest. 
 
4. Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam, 
    als graan in de aarde gestorven zijt, 
    Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam, 
    van harte maak tot wederdienst ons bereid.
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Epistellezing 1 Korintiërs 11, 23 -29

Lied "Als ik in deze stille tijd" Lb 393 vers 1c, 2a, 3a 

2. Als er tot Uw gedachtenis
    de viering van het nachtmaal is
    en Gij het brood des levens zijt,
    de beker van de dankbaarheid –
    o Heer dat Gij gelijk het graan
    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.

Evangelielezing Johannes 13, 1-15
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Lied "Toen Jezus wist" Lb 569 vers 1a, 2c, 3a, 4a 

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.

Overweging

Moment van stilte
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Lied "U komt mij, lieve God" Lb 852 vers 1c, 2a, 3a, 4a

2. U daalt het duister in,
    U deelt mijn angst en pijn,
    zo dodelijk bedroefd
    als maar een mens kan zijn,

3. een man van smarten die
    ter aarde valt en schreit,
    een lotgenoot, een vriend, –
    o Heer die bij mij zijt,

4. ik bid U, laat het licht
    dat doorbrak in uw smart,
    de zon die Pasen heet,
    ook dagen in mijn hart.

RONDOM DE TAFEL

Voorbeden
Acclamatie "O Heer God, genadig, lankmoedig” Lb 329
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Lied dat heenleidt naar de Tafel
"Wij dragen nu in brood en wijn" ZZZ 632 (eerst c, dan a)

Nodiging (wij vormen een kring) 

Tafelgebed "Ubi caritas", afwisselend gezongen door cantorij 
en allen; gesproken door voorganger 
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a

c  Gij die ons in het leven roept
    en ieder kent bij name,
    wij bidden U en zoeken U,
    Bron van alle licht.

a

c  Gezegend zij die vrienden zijn,
    elkaar een steun en toeverlaat,
    die delen brood en leven,
    die heiligen Uw Naam.
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a

c  Gezegend is de nieuwe mens
    die onze hoop verankert,
    die spreekt en is uw eigen woord,
    vriendschap en waarheid,

a
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a  Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

voorganger spreekt:  

    De avond voor zijn slavendood
    nam Hij het brood en zei:
    neemt, eet, dit is mijn lichaam
    gebroken voor u.

    De beker gaf Hij rond en zei:
    Dit is het nieuw verbond,
    mijn bloed voor u vergoten;
    drinkt hiervan, gij allen.

a

c  Gij die ons mensen hebt gemaakt,
    bekleed ons met Zijn Naam,
    maak ons nieuw en zegen ons,
    schenk ons aan elkaar.
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a  Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
c  Gij in uw verborgenheid:
    geheiligd zij Uw Naam,
    kome Uw rijk, Uw wil geschiede
    op aarde, in de hemel.
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Gemeenschap van brood en beker

Dankgebed

Brood, beker en kaarsen worden weggedragen 

De cantorij zingt "Bleibet hier und wachet mit mir" ZZZ 718

Slotlied "In stille nacht" Lb 571 vers 1a, 2c, 3a, 4c, 5a 

2.  Waarom blijft niet het laatste lied     
      in onze harten hangen?                       
      De lofzang klonk, maar is verstomd. 
      De dood houdt ons omvangen.     

3.  Een beker vol van vreugdewijn
      heeft Hij met ons gedronken.
      Een bittere kelk vol eenzaamheid
      hebben wij Hem geschonken
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4.  In stille nacht heeft Hij volbracht      
     de doortocht voor ons leven.               
     De nieuwe morgen van Gods trouw          
     heeft Hij aan ons gegeven.                  
 
5.  Tot aan het einde van de tijd
     zal ik zijn wachtwoord horen:
     Waak dan en bid! Zo blijft Hij mij
     en ik Hem toebehoren.

In stilte verlaten we de kerk
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GOEDE VRIJDAG 15 APRIL 2022
Voorganger: ds Evert Jan Veldman 
Organist: Gjalt van der Meulen
Lector: Nienke Wit
Fluit: Ingeborg Kroon
Vrouwenkoor o.l.v. José van Dijken
AV-apparatuur: Hilbert Annen

We beginnen in stilte

Lied "Door wat voor grote eenzaamheden" Lb 582 
vers 1k, 3k, 4a, 5a

2. De laatste drie die Hem behoorden
    die sliepen in Getsemane;
    en wij, wij waken wel met woorden,
    maar gaan niet met Hem mee

3. Onder het duister van zijn Vader
    vernedert Hij zich in het stof,
    en niemand, niemand komt Hem nader
    daar in de donkere hof.
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4. Wij kunnen wel bij Hem verwijlen
    met onze woorden en ons lied,
    maar kunnen niet zijn lijden peilen,
    zijn duisternissen niet.

5. Wij stuwen wel met vrome wensen
    en met gebeden om Hem heen.
    Maar de verlossing van de mensen
    die lijdt Hij heel alleen.

Openingsgebed

Lezing uit het Eerste Testament Jesaja 50, 4-9a

Lied "Hier ben ik" ZZZ 586 (eerst c eenmaal, dan a eenmaal)

 

Epistellezing "Christus gaat voor alles uit" (Kol. 1, 13-20)
(refrein door allen gezongen)
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  Christus is het beeld van de onzichtbare God,
   Hij, geboren eersteling van Gods hele schepping.
   Alles in de hemel, alles op de aarde
   is in Hem geschapen, zichtbaar en onzichtbaar,
   – tronen, heerschappijen, al wat voorop gaat, alle macht, –    
   alles is geschapen door Hem én tot Hem.
   Refrein

  Hij is het begin, Hij het eerstgeboren
  van alle doden, om zo in alles de eerste te zijn.
  En heel de Volheid zocht Hem als woning
  om door Hem alles tot Hem te verzoenen,
  – Hij stichtte vrede met het bloed van zijn kruisdood –
  alles op de aarde, alles in de hemel.
 Refrein

HET PASSIEVERHAAL NAAR JOHANNES

Lezing Johannes 18, 1-11
Lied Lb 587 vers 1

Lezing Johannes 18, 12-27
Lied Lb 587 vers 2
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2. Eén mens moet sterven om een volk te redden.
    Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder,
    warm ik mij aan uw liefde die niet loochent.
    Open mijn ogen.

Lezing Johannes 18, 28 -40
Lied Lb 587 vers 3

3. Hemelse koning, door God uitgekozen,
    waarom staat U terecht als rechteloze?
    U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden.
    U draagt mijn zonden.

Lezing Johannes 19, 1-6
Lied Lb 587 vers 4

4. Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie,
    de mens die uit de hemel is geboren.
    Ik ben de gesel die hem openhaalde,
    ik laat hem vallen.

Lezing Johannes 19, 16b-30
Lied Lb 587 vers 5 door het koor 

5. Jezus, gekruisigd – met ontzag en deernis
    zie ik uw zorg voor moeder en voor leerling,
    liefde is dorst naar vrede zonder einde,
    water dat wijn wordt.

Lezing Johannes 19, 31-37
Lied Lb 587 vers 6

6. Zing met de psalm: geen woord is er gebroken –
    de waarheid is gezien om te geloven.
    Daarom Heer Jezus, met de ooggetuige
    wil ik mij buigen.
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Lezing Johannes 19, 38-42
Lied Lb 587 vers 7

7. Rijke geschenken zou ik willen geven,
    eerbied en dank, de mirre van mijn leven.
    Eer aan de Heer, die dood en duister keerde,
    Licht voor de wereld.

Woorden ter inleiding van de kruishulde

Lied LB 577"O wereld, zie uw leven" Lb 577 vers 1a, 2k, 3a

2. Wie heeft U zo geslagen,
    waarom moet Gij verdragen
    die bitterheid en pijn?
    Gij zijt toch zonder zonde,
    toch niet in ’t kwaad gebonden
    als wij en onze kinderen zijn.
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3. Ik ben het, ik moest boeten,
    met handen en met voeten
    genageld aan uw kruis.
    O Here, die uw leven
    voor mij hebt prijsgegeven,
    gedenk mij in het paradijs.

Ieder die wil kan een bloem neerleggen, in kruisvorm
Orgel- en fluitspel

Koor "Siehe, das ist Gottes Lamm"

Lied "Nu valt de nacht" Lb 590

2. De wereld gaf
    Hem slechts een graf,
    zijn wonen was Hem zwerven;
    al zijn onschuld werd Hem straf
    en zijn leven sterven.

3. Hoe slaapt Gij nu,
    die men zo ruw
    aan ’t kruishout heeft gehangen.
    Starre rotsen houden U,
    rots des heils, gevangen.

23



4. ’t Is goed, o Heer,
    Gij hoeft de eer
    van God niet meer te staven.
    Leggen wij ons bij U neer,
    in uw dood begraven.

5. Hoe wonderlijk,
    uitzonderlijk
    een sabbat is gekomen:
    eens voor al heeft Hij het juk
    van ons afgenomen.

DE GOEDE VRIJDAG GEBEDEN
Elke bede wordt besloten met "Hoor ons bidden" ZZZ 278

Na de voorbeden gaan allen staan

We bidden samen het "Onze Vader"

Wij verlaten in stilte de kerkzaal
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PAASWAKE 16 APRIL 2022
Voorganger: ds Anita Akkerman 
Ouderling van dienst: Hessel Boersma
Diaken: Hilbert Annen
Organist: Carel van Aurich
Lector: Gerrie Knobbe 
Cantorij o.l.v. José van Dijken

We beginnen in een donkere kerkzaal

HET LICHT
Voor het binnendragen van de Paaskaars zingen we het lied 
"Wachters op de morgen" Lb 594

Als de Paaskaars de kerkzaal binnengedragen wordt zingen 
we het vervolg van Lb 594, afwisselend solo en allen

De Paaskaars wordt op de kandelaar geplaatst.
Aan het licht van de nieuwe Paaskaars worden de kleine 
kaarsen ontstoken.
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Tijdens het doorgeven van het licht zingen allen:

Lied "Licht dat terug komt" ZZZ 182 (blijven herhalen)

Gebed bij het licht 
Eeuwige, onze God,
het is goed
U met hart en ziel toe te zingen en te zegenen.
Want dit is de nacht
die heel de aarde rond gevierd wordt
als de nacht van de bevrijding
uit de machten van het kwaad.
Dit is de nacht waarin Jezus
alle banden van de dood  heeft losgemaakt
en de machteloosheid is doorbroken.
Het leven had geen zin,
als wij niet konden hopen op een nieuwe toekomst,
als niet het licht van uw aanschijn
over ons was opgegaan.
Daarom zegenen en danken wij U!
Laat dan het licht van Pasen onverminderd schijnen,
in alles wat wij doen, 
in heel ons leven.
En laat de vreugde van dit feest
voor ons een blijvende vreugde zijn -
door Jezus Christus onze Heer,
die verrezen is en leeft!
Amen.

Lied Nu is het licht ontboden (tekst: Sytze de Vries; melodie: 
Lb 623) vers 1a, 2c, 3a
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2  Nog kan het duister duren
    het licht blijft toegezegd!
    Want in de zwaarste uren
    is onze nacht weerlegd:
    is Christus niet de vlam
    die door het duister kwam,
    ons aangestoken heeft
    met vuur dat eeuwig leeft?
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3  Nooit zal die vlam nog doven
    dank zij die ene mens
    die alle nacht te boven
    geloofd heeft, onbegrensd.
    Hij is het eerste licht,
    dat ons de dag bericht,
    de zon die schijnen gaat,
    de glans van Gods gelaat!

De kaarsen worden brandend  in de bak met zand gezet en de
gemeente gaat zitten.

DE LEZINGEN UIT HET EERSTE TESTAMENT

Woorden ter inleiding op de eerste lezing uit Genesis

a          Dit is de nacht waarin wij gedenken
            hoe uit duisternis  hemel en aarde 
            door God aan het licht zijn gebracht 
            en hoe Hij ook ons heeft geroepen 
            uit het duister vandaan
            tot zijn wonderbaar licht.

Lezing Genesis 1, 1 - 3 
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Lied "Die de aarde boetseerde" ZZZ 191 vers 1c, 2c, 3a
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Woorden ter inleiding op de tweede lezing

a   Dit is de nacht waarin wij gedenken 
     dat God zijn volk bevrijd heeft 
     uit het land van de verstikkende duisternis 
     en dat Hij de macht van de angst doet ondergaan 
     in de diepten van de vloed.
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Lezing Exodus 14, 21-31 en Exodus 15, 20-21

Lied "De toekomst is al gaande" Lb 605 vers 1a, 2c, 3a, 4c, 5a

2. De toekomst is al gaande,
    schept doorgang door de vloed,
    dwars door het ongebaande
    een pad dat voortgaan doet.

3. De toekomst is al gaande,
    een bron in de woestijn
    zingt tegen het vergaan in:
    de dood zal niet meer zijn.

4. De toekomst is al gaande,
    verborgen en gezien,
    een stem die te verstaan is,
    een God die draagt en dient.

5. De toekomst houdt ons gaande,
    voert ondanks tegenstand
    ons uit het doods bestaande
    naar nieuw, bewoonbaar land.

31



Woorden ter inleiding op de derde lezing

a   Dit is de nacht waarin wij gedenken
     dat God zijn mensen uit de ballingschap
     bevrijdt en doet opstaan tot nieuw leven.

Lezing Ezechiël 36, 24-28

Lied" Als God ons thuisbrengt" Psalm 126a

 
HET PAASEVANGELIE
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Woorden ter inleiding van de evangelielezing

a          Dit is de nacht waarin wij gedenken
            hoe Een uit ons midden 
            de banden van de dood verbrak 
            en opstond uit het graf,
            als eersteling van alle mensen.

Lezing Lucas 24, vers 1-10

Lied "Tussen waken, tussen dromen" Lb 631 vers 1c, 2a, 
3c, 4a

2. Zij die zich als eersten buigen
    over leven in haar schoot
    zijn op Pasen kroongetuigen
    van nieuw leven uit de dood.
    Vrouwen hebben Hem ontmoet,
    weten zich bevrijd voorgoed.
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3. Uit een sprakeloos verleden
    weggeschoven, ongehoord,
    wordt een nieuwe tuin betreden,
    open is de laatste poort,
    sluiers worden weggedaan:
    het is tijd om op te staan.

4. Lente kleurt de kale bomen,
    door het leven aangeraakt
    bloeien bloemen aan de zomen,
    zo wordt alles nieuw gemaakt.
    Juichend stemt het leven in
    met de toon van het begin.

DE GEBEDEN

Dankgebed en voorbeden 

Als acclamatie zingen wij LB 368f

HET WATER

Allen gaan in een kring staan, pakken een brandende kaars uit
de bak met zand en nemen het liturgieboekje met zich mee.

34



Woorden ter inleiding op de doopgedachtenis:

a     Dit is de nacht waarin wij worden teruggebracht
       naar de oorsprong van de doop.
       Ook wij zijn door het water getrokken, 
       bekleed met licht.
       Over ons is het geheim van de Naam uitgesproken:  
       Ik zal er zijn.
       Wij zijn bestemd tot een nieuw leven!

Het doopwater wordt uitgegoten

Gebed bij het water
U willen wij danken, goede God,
omdat Gij U met ons verbonden hebt 
op leven en dood.
Gij hebt de aarde geroepen
uit het water van de oervloed.
Gij hebt uw volk uit angst en dwang bevrijd
en door het water van de zee
geleid naar het land van verlangen.
Gij hebt ons uw Zoon aangewezen
toen hij werd gedoopt
in het water van de Jordaan.
Gij hebt hem opgewekt uit de doden
als eerstgeborene van uw toekomst.
Laat dit water ons een teken zijn,
dat Gij ook in deze tijd
een gemeente roept van heinde en ver,
gedoopt in Jezus’ doop,
met hem gestorven en opgestaan,
levend door zijn Geest,
op weg naar beloofd land.
Amen.
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Lied "Even als een moede hinde" Psalm 42 vers 1c, 7a

7. Hart, onrustig, vol van zorgen,
    vleugellam geslagen ziel,
    hoop op God en wees geborgen.
    Hij verheft wie nederviel.
    Eens verschijn ik voor de Heer,
    vindt mijn ziel het danklied weer:
    Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
    altijd aan de dood ontheven.
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Geloof belijden 
v  Lieve gemeente,
    In de doop zijn wij met Christus begraven
    om met hem ten leven te worden opgewekt.
    Nu wij onze doop gedenken vraag ik u:
    Wilt u de Eeuwige onze God dienen
    en naar zijn stem alleen horen?
g  Ja, dat wil ik.

v  Wilt u zich verzetten tegen alle machten
    die mensen kleineren en van hun bestemming afhouden?
g  Ja, dat wil ik.

v  Wilt u elke vorm van knechting en slavernij afwerpen
     en leven in de vrijheid van Gods kinderen?
g  Ja, dat wil ik.

v  Laten we dan in vrijmoedigheid Christus belijden,
    de Levende en Opgestane!
    Gelooft u
    in God de Vader, de Almachtige,
    Schepper van hemel en aarde?
 g  Ja, ik geloof.

v  Gelooft u in Jezus Christus, 
    zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
    die ontvangen is van de heilige Geest,
    geboren uit de maagd Maria,
    die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
    is gekruisigd, gestorven en begraven,
    neergedaald in het rijk van de dood,
    op de derde dag opgestaan van de doden,
    opgevaren naar de hemel,
    en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
    vanwaar hij komen zal om te oordelen
    de levenden en de doden?
g  Ja, ik geloof.
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v Gelooft u in de heilige Geest,
   gelooft u de heilige katholieke christelijke Kerk,
   de gemeenschap van de heiligen,  
   de vergeving van de zonden,
   de opstanding van het lichaam en het eeuwig leven?
g Ja, ik geloof.

Persoonlijke doopvernieuwing
U wordt uitgenodigd met water het voorhoofd aan te raken of te 
bekruisen als bekrachtiging van de doop; daarna neemt ieder 
weer staande  plaats in de kring.

Lied "Getekend voor het leven" Lb 612 vers 3 
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Woorden van zending en zegen

Slotlied ‘Wij geloven in het leven” ZZZ 229

2. Wij geloven in de woorden,
    ons door Jezus voorgedaan.
    Wij geloven in zijn voorbeeld
    dat nog mensen op doet staan.
    Ja, wij durven te geloven
    in het licht, ons voorgegaan.

3. Wij geloven in de liefde
    die verdeeldheid overwint.
    Wij geloven in de hemel
    die op aarde dan begint.
    Ja, wij durven te geloven
    in het licht dat ons verbindt.

4. Wij geloven in een toekomst,
    die op vrede is gericht.
    Wij geloven in de zoektocht
    naar dat stralend vergezicht.
    Ja, wij durven te geloven
    in het niet te doven licht.

Orgelspel

39



GEZEGEND PASEN!

Morgenochtend om 9.30 uur bent u van harte welkom in 
De Fontein.
We vieren samen Pasen in een dienst van Schrift en Tafel.

Op de voorzijde: Tobias Kammerer, Glaubensgeheimnis, 2014
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