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ORDE VAN DIENST
Witte Donderdag 2022
Met de viering van Witte Donderdag beginnen de drie heilige dagen van Pasen: het Paastriduüm.
Dit is een doorlopende viering die eindigt met de zegen van de
Paasnacht; daarom wordt de zegen vanavond en op Goede Vrijdag niet gegeven.
Wit is de kleur van het begin, het schone water dat voeten wast,
de nieuwe woorden over de liefde – of: de oude woorden, maar
in een nieuw perspectief.
Het evangelie gaat over Jezus’ laatste viering van het Paasfeest.
De spanning van verraad en verloochening is voelbaar.

Binnenkomst in stilte

Ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het
kruis van Jezus Christus onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld.
Galaten 6: 14.

Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins
Organist: Dhr. J. Smit

Openingsgebed
Voorganger:
Heer, open mijn lippen
Allen:
en mijn mond zal uw lof zingen
V: God, kom mij te hulp
A: Heer, haast U mij te helpen.
V: God, zonder U zijn wij de weg kwijt, zonder U weten we
niet wat waarheid is, als we alleen op pad gaan, loopt het
spoor dood.
Alleen uw kruis wijst ons de weg, Neem ons bij de hand,
Heer, als wij deze dagen U op uw kruisweg willen volgen,
en leidt ons zo op de weg naar het leven
A: Amen
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Lied 150 (op Toonhoogte)
Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
Psalmgebed 123 in beurtspraak
V:
A:
V:

A:
V:

A:

Tot U sla ik mijn ogen op,
Gij die woont in de hemel.
Ontferm U, Heer, ontferm U!
Zie, gelijk de ogen der knechten zijn gericht op de hand
van hun meester gelijk de ogen der dienstmaagd zijn ge
richt op de hand der gebiedster, zo zijn onze ogen op de
Heer onze God, totdat hij zich onzer ontfermt.
Tot U sla ik mijn ogen op, Gij die woont in de hemel.
Ontferm u, Heer, ontferm u onzer; want wèl kregen wij aan
verachting meer dan ons deel.
Onze ziel kreeg meer dan haar deel van de spot van wie
zeker zich wanen, de verachting van wie zo hoog tronen.
Tot U sla ik mijn ogen op, Gij die woont in de hemel.
Ontferm U, Heer, ontferm u!

Zingen: Psalm 123:1
1.

Tot U, die zetelt in de hemel hoog,
hef ik vol hoop mijn oog.
Zoals een knecht let op zijns heren wenken
of hij zijn gunst wil schenken,
zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen
rust op de hand der vrouwe,
zo zien wij op tot God, de Heer, tot Hij
ons weer genadig zij.
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Lezing Johannes 13: 1-11
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. 2Jezus en
zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet om Jezus uit te
leveren. 3 Jezus, die wist dat de Vader Hem alle macht had
gegeven en 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 5en 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. 6Toen 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!’ Jezus zei: ‘Als Ik ze niet
mag wassen, kun je niet bij Mij horen.’ 9‘Dan niet alleen mijn
voeten, Heer,’ antwoordde Simon Petrus, ‘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
uitleveren, daarom zei Hij dat ze niet allemaal rein waren.
Luisterlied 998 (op de beamer)
Lezing Johannes 13: 12-17
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. 15Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb
gedaan, moeten jullie ook doen. 16 Werkelijk, Ik verzeker jullie,
een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet
meer dan wie hem zendt. 17Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt.
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Lied 569
1.

2.

3.

4.

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.
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.
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.

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.

Lied 377: 1, 2 en 5
1.

Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij –
o Lam van God, ik kom.

2.

Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid –
o Lam van God, ik kom.

5.

Zoals ik ben, in U te zijn
en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn –
o Lam van God, ik kom.

Nodiging in de kring

Gedicht

Rondgang van brood en wijn

Korte stilte

Dankgebed

Inleiding op de tafelviering

Lied 556: 3, 4 en 5 (staande)

Lezing 1 Kor. 11: 23-26
Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug
op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, 24sprak het dankgebed uit, brak het brood
en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om
Mij te gedenken.’ 25 Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij
zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed
gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om Mij te
gedenken.’ 26Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker
drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.
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3.

Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

4.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.
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5.

V:

A:
V:
A:

Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!

Laat onder u de gezindheid heersen die Jezus Christus
had.
Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aan spraak
op aan God gelijk te zijn,
maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan
van een dienaar.
Heer is Hij, Jezus Messias, tot glorie van God de Vader!
God heeft Hem verhoogd en Hem bekleed met de naam
der namen, in zijn naam zal eens alles zich buigen.
Heer is Hij, Jezus Messias, tot glorie van God de Vader!

We verlaten de kerk in stilte en zetten de dienst morgen voort,
Goede Vrijdag
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