Witte Kerk Naarden
Witte Donderdag
13 april 2017
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg
Organist: Wybe Kooijmans
met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Rebel

Voorbereiding
Orgelspel
Begroeting door de ouderling van dienst
Ontsteken van het licht terwijl de cantorij zingt (t. S. de Vries, m. P. Valk)
Doe over ons opgaan het licht van uw ogen.
Wij wachten op U! Gij opent uw hand en schenkt ons elkaar.
Doe over ons opgaan het licht van uw ogen.
De gemeente gaat staan
Bemoediging en drempelgebed
O: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
O: God, u verlost en bevrijdt ons G: dat wij leven, met hart en ziel aan u verbonden.
O: het lijden van Jezus onze Heer is het lijden van een mens in uw Naam G: dat wij antwoorden uit liefde, tot vrede voor de wereld.
O: U komt ons dagelijks tegemoet G: dat wij uw weg gaan, steeds weer als nieuw.
AMEN
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Introïtuspsalm 67a vers 1, 3 en 4 (t. M. Copier, m, L. Deiss)
Refrein

Refrein
3 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
4 Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd,
laat Heer, uw Naam bezongen wezen,
in aller eeuwen eeuwigheid.
Refrein
De gemeente gaat zitten
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Gezongen Kyrie Lied 558 vers 1, 2, 3 en 4 (t. J. Wit, m. anoniem)

2 Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.

3 Om de zalving door een vrouw,
vreugdeolie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.

4 Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison.
Gloria Lied 632 vers 1, 2 en 3 (t. H. Oosterhuis, m. Stralsund 1665/Halle 1741)
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2 Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren,
doven van harte,
verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

3 Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.

De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Gebed
Lezing: Exodus 12:1-20
Lied 816 vers 1, 2 cantorij, 3 en 4 allen (t. R. van Loenen, m. N. Hermanides)
1 Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.

2 Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.
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4 Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.
Lezing: Johannes 13:1-15
Lied 568a 1e x cantorij, 2e x allen, 3e x orgel, 4e x allen, 5e x cantorij (m. J. Berthier)
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Verkondiging
Lied 561 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (J.W. Schulte Nordholt, m. W. Retze Talsma)

2 Hoe achtloos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.

3 De minsten van de mensen zijn
daar uitgestrekt in angst en pijn.
Tot aan het eind der wereld lijdt
Christus in hun verlatenheid.

4 O liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,

5 opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

Gebeden en gaven
Uit de gemeente
Voorbeden, Stil gebed
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Viering van de maaltijd van de Heer
Gezongen tafelgebed “Die naar mens'lijke gewoonte”
(t, Huub Oosterhuis/m, Bernard Huijbers)

Solo (cantrix):
Die naar menselijke gewoonte met een eigen naam genoemd werd
toen hij in een ver verleden werd geboren, ver van hier,
Cantorij:
die genoemd werd: Jesjoe Jezus, zoon van Jozef, zoon van David,
zoon van Jesse, zoon van Juda, zoon van Jacob, zoon van Abram,
zoon van Adam, zoon van mensen, die ook zoon van God genoemd wordt,
heiland, visioen van vrede, licht der wereld, weg ten leven,
Allen:
levend brood en ware wijnstok die, geliefd en onbegrepen,
werd bewaard in taal en teken als een eeuwenoud geheim,
als een wachtwoord doorgegeven, als een vreemd vertrouwd verhaal,
die een naam in mijn geheugen, die de stem van mijn geweten,
Allen:
die mijn waarheid is geworden, Hem gedenk ik hier en noem ik
als een dode die niet dood is, als een levende geliefde,
die gekozen heeft te leven voor de armsten van de armen,
helpman, reisgenoot en broeder voor de allerminste mensen,
Allen:
die ten dage dat hij rondging door de dorpen van zijn landstreek,
mensen aantrok en bezielde, hen verzoende met elkaar,
die niet steil en ongenaakbaar, niet hooghartig als een heerser,
maar in knechtsgestalte leefde, die zijn leven voor zijn vrienden
Solo (cantrix):
prijsgaf, door een vriend verraden, die getergd tot op het kruis,
voor zijn vijand heeft gebeden, die van God en mens verlaten,
is gestorven als een slaaf.
Voorganger (gesproken):
die de avond voor zijn lijden
brood genomen heeft en gebroken,
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die U dankte en het deelde
en gezegd heeft tot zijn vrienden:
Neemt en eet, dit is mijn lichaam,
doet dit om mij te gedenken.
Evenzo nam hij de beker,
heeft opnieuw U dankgezegd,
liet hem rondgaan om te delen,
heeft gezegend en gesproken:
Neemt en drinkt uit deze beker met mijn bloed,
voor u vergoten tot vergeving van uw zonden,
als je drinkt, denk dan aan mij.
Cantorij:
die gestrooid is in de akker als het kleinste van de zaden,
die daar wacht een lange winter in de stilte van de dood,
die als graan geoogst zal worden, die als brood gedeeld wil worden,
om in mensen mens te worden, die verborgen in zijn God,
Allen:
onze vrede is geworden, onze ziel tot rust gekomen,
die ons groet vanuit zijn verte, die ons aankijkt van dichtbij,
als een kind, een vriend, een ander, hem gedenk ik hier, hem noem ik,
en beveel hem bij je aan als je levende geliefde,
Solo (cantrix):
als een mens die naast je is.
Gebed des Heren
Vredeswens
Nodiging
Tijdens delen brood en wijn zing de cantorij:
“Die met ons deelt” (tekst: S. de Vries/muziek P. Valk)
Dankgebed
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Wegzending
Lied 556 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (t. W. Barnard, m. F. Mehrtens)

2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die zoon van David zijt en man van smarte,
koning der Joden die de dood verdreef.
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.
5 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!
Zegen
9

Allen: Amen
Orgelspel

Komende diensten:
Vrijdag 14 april 2017 Goede Vrijdag
Witte Kerk – 19.30 uur
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
Zaterdag 15 april 2017 Stille Zaterdag
Grote of Sint Vituskerk – 22.30 uur
Voorgangers: ds. L.J.Th. Heuvelman en ds. V.C. Lindenburg
Zondag 16 april 2017 Pasen
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorgangers: ds. V.C. Lindenburg en ds. L.J.Th.Heuvelman
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