Duinzichtkerk, 1 april 2021

Witte Donderdag
viering van de maaltijd van uittocht rond de tafel

Drievuldigheid, Taizé

Opgang
Orgelspel: O Lamm Gottes unschuldig, BWV 618, J.S. Bach (1885 – 1750)
De klok wordt geluid
Stilte voor gebed in kerk en consistorie
Intochtslied: lied 558: 1,2 en 3

gemeente gaat staan

Moment van stilte
Bemoediging
Voorganger
Gemeente

:
:

Onze hulp is de Naam van de Heer.
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger

:

Gemeente

:

Wees ons genadig God, wees ons nabij.
Laat ons niet ontbreken op het feest,
dat Gij ons hebt bereid.
Verzamel ons bij de uittocht van Jezus Messias
en bekleed ons met het licht en de liefde van uw
Zoon.
Amen.

Vredesgroet
Voorganger

:

Gemeente
Voorganger
Gemeente

:
:
:

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Amen.
Wij groeten elkaar met de vrede van Christus:
De vrede van Christus met u!

Vervolg lied 558: 4, 5, 6 en 7

gemeente gaat zitten
Gebed van opgang
Lied 390
Gebed van opgang
Evangelielezing: Lukas 22 : 14 – 34
Matthijs Mesdag: Am Abend, da es kühle war...
Matthäus Passion, J.S. Bach

OVERDENKING
Matthijs Mesdag: Koraal O Haupt voll Blut und Wunden...
Matthäus Passion, J.S. Bach
Gebeden, stil gebed

DIENST VAN DE TAFEL

Lied 366: 1,4,5 en 6

Tafelgebed
V:
De Heer zal met u zijn!
G.
DE HEER ZAL U BEWAREN!
V:
Verheft Uw harten!
G:
WIJ HEBBEN ZE TOT DE HEER GEHEVEN
V:
Zegenen wij de Heer onze God!
G:
GOED IS HET EN PASSEND.
V:
HEER, God van Israël
het past ons, U te danken op deze avond,
zo anders dan alle andere avonden.
Ja, het is onze bevrijding
U dank te brengen,
overal en altijd,
voor uw Zoon de Messias Jezus,
In wie Gij uzelf aan ons hebt geschonken.
Die de weg ging van een slaaf
om ons dwars door vernedering, lijden en dood heen
te leren wat bevrijding is
en de angst te boven te komen.
Laat ons toe
met onze adem en onze geest,
met hart en ziel
zijn lof te zingen
in het koor met alle heiligen

Sanctus en benedictus: Lied 404e
Gezegend zij de HEER,
die zijn belofte gehouden heeft,
die Abraham heeft uitgeleid
en Mozes heeft geroepen,
die de goden van de nacht heeft teniet gedaan,
die de zee heeft getemd om een weg te banen,
die de vaderen voorging in de woestijn
en het manna deed regenen voor hun leven;

die de mensen deed weten van zijn verbond,
die zijn NAAM gelegd heeft op zijn gemeente!
Ja, gezegend zij de HEER die ons tot herder werd,
die het Pascha gebood
als een feest voor de HEER voor altijd:
gedachtenis van geslacht tot geslacht
sinds de nacht, dat zij aten het ongezuurde brood
en dronken de beker der dankzegging,
en hadden het paaslam geofferd
waarvan het bloed aan de deuren was
tot een teken voor de engel om voorbij te gaan!
Ja, gezegend zij de HEER die knecht werd
die zijn Zoon heeft gegeven
om een paaslam te zijn
voor ons allen,
en te volbrengen
al wat geschreven staat, dat moest geschieden.
Die alzo in de nacht dat hij werd overgeleverd,
het brood nam in zijn handen,
het zegende en brak en zei:
“Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u,
doet dit tot Mijn gedachtenis.”
En evenzo na de maaltijd
sprak hij een dankgebed
en nam Hij de beker van de dankzegging en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed
tot vergeving van zonden;
drinkt allen hieruit, tot Mijn gedachtenis.”
Laat ons dan eten en drinken,
want zo gezegd zo gedaan
verkondigen wij de dood van onze HEER
totdat hij komt!
G:

MARANATHA!

G:

ONZE VADER DIE IN DE HEMELEN ZIJT ...

Delen van matzes en wijn
Matthijs Mesdag: Trinket alle daraus
Matthäus Passion, J.S. Bach

Dankgebed
Slotlied: Lied 556: 1, 3, 4 en 5

Zegen
de gemeente gaat weer zitten
Orgelspel
Voorganger
Ouderling
Diaken
Solozang
Orgel

: ds Ad van Nieuwpoort
: Monique de Kruijf
: Pauline Kuipers
: Matthijs Mesdag
: Gert Boersma

Contactgegevens gemeente Archipel-Benoordenhout:
De diensten in de Duinzichtkerk zijn terug te horen en te zien via
www.kerkomroep.nl en YouTube. Zie hiervoor de website.
Website van de gemeente: www.duinzichtkerk.nl
Kerkelijk Bureau: geopend op ma, woe en vrijdag van 10.00- 12.00 uur.
Telefoon: 070-3245778, e-mail: info@duinzichtkerk.nl
Predikant: ds. Ad van Nieuwpoort. Telefoon: 06-29346365
e-mail: advannieuwpoort@duinzichtkerk.nl
Bijstand in het pastoraat: ds. Erwin de Fouw. Telefoon: 06-20775145
e-mail: erwindefouw@duinzichtkerk.nl

