Op weg naar Pasen 2019
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Witte Donderdag
Gereformeerde Kerk ‘De Hoeksteen’ te Numansdorp
donderdag 18 april Aanvang

19.30 u.

De drie dagen van Pasen

Witte Donderdag
Witte Donderdag is een dag
waarop het hele verhaal van Jezus ons wordt aangereikt.
Het is de eerste van drie heilige dagen, het feest van Pasen.
Vandaag horen we hoe Hij zijn leerlingen voorgaat
op de weg naar het einde.
Vurig heeft Jezus deze Pesachmaaltijd
samen met zijn leerlingen willen vieren,
op deze laatste avond van zijn leven.
Hij toont ons de liefde van God de Vader zonder terughoudendheid.
Met zijn handen breekt hij het brood en deelt zichzelf uit,
daarmee legt hij zijn bestemming in onze handen.

In stilte komen we samen.
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Aanvangswoorden:
Gemeente gaat staan

Wit licht schijnt
vredig en stil
over deze avond.
De zwarte akker
is hoopvol bedekt
met een waas van groen
In de schoot van de aarde
zit al het graan voor het
lichaamsbrood verborgen
Brood en beker gaan rond. Samen rond de tafel.
En Jezus’ leerlingen wisten: Zo delend van brood en wijn
heeft Hij zijn hele leven gedeeld met ons.
Kostbare laatste uren
elke seconde willen beleven
van nog verbonden zijn

De Paaskaars wordt aangestoken
Zingen: Lied van de Witte Donderdag
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Te kostbaar in Gods ogen is zijn bloed.
Hij maakte het tot drager van het leven:
Wij mogen hoopvol ons op weg begeven
Totdat Hij komt als koning. Wees gegroet
Gemeente gaat zitten

Gebed voor de Witte Donderdag
Lezing: Lukas 22: 1 – 13
Het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach genoemd wordt,
was bijna aangebroken. De hogepriesters en de schriftgeleerden
zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen, maar
dan heimelijk, bang als ze waren voor de reactie van het volk.
Toen nam Satan bezit van Judas, bijgenaamd Iskariot, een van de
twaalf. Hij ging naar de hogepriesters en tempelwachters en besprak
met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleveren. Ze waren
opgetogen en spraken af dat ze hem voor zijn diensten zouden
betalen. Judas nam hun aanbod aan en zocht een gunstige
gelegenheid om Jezus aan hen uit te leveren, zonder dat het volk
het zou merken.
De dag van het Ongedesemde brood waarop het pesachlam
geslacht moest worden, brak aan. Jezus stuurde Petrus en
Johannes op pad met de woorden: ‘Ga voor ons het pesachmaal
bereiden, zodat we het kunnen eten.’ Ze vroegen hem: ‘Waar wilt u
dat we het bereiden?’ Hij antwoordde: ‘Let op, wanneer jullie de stad
in gegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik
water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat, en zeg
tegen de heer van dat huis: “De meester vraagt u: ‘Waar is het
gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan
eten?’” Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht;
maak het daar klaar.’
Ze gingen op weg, en alles gebeurde zoals hij gezegd had, en ze
bereidden het pesachmaal.
Zingen: Lied 395: 1,2
4
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Lied 395 : 2
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Lezing: Lukas 22: 14 – 20
Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor
de maaltijd. Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit
pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt.
Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn
vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’ Hij nam een
beker, sprak het dankgebed uit en zei:
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‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie:
vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot
het koninkrijk van God gekomen is.’ En hij nam een brood, sprak het
dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn
lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om
mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei:
‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond
dat door mijn bloed gesloten wordt. Maar weet wel dat degene die
mij zal uitleveren samen met mij aan deze tafel aanligt. Want de
Mensenzoon moet heengaan zoals het voor hem bepaald is, maar
wee de mens die hem zal uitleveren.

Zingen: Lied 395: 3,4

Refrein: Wij gaan rond met het brood (zie vorige blz.)
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Op die maaltijd van het paasfeest,
op de avond voor zijn dood
zij hij: zelf zal ik er bij zijn
op het feest waar jullie vrij zijn,
op de maaltijd, die God aanricht,
en dat feest wordt groot!

Refrein: Wij gaan rond met het brood (zie blz. 7)

Meditatie

Zingen: Lied 393
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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.
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.

DIENST VAN DE TAFEL
Nodiging: Iedereen is welkom aan de tafel.
(neemt u de liturgie mee)
Maak binnen de kring ruim plaats voor iedereen.
Laat niemand buiten de kring staan.

Er is een beker met druivensap
en stoelen voor mensen die niet lang kunnen staan:
deze vindt u aan de voet van het kruis, tegenover de voorganger.

Tafelgebed

Gebed des Heren

Uitdelingswoorden
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Viering van de Maaltijd
Zingen: Lied 389 (melodie Psalm 134)
Het brood dat ons voor ogen staat
en zich geduldig breken laat,
is uw gedaante, lieve Heer,
Gij daalt als manna in ons neer.
De beker die de ronde doet,
het is de omloop van uw bloed,
het spreekt van een geheimenis,
uw hartslag die ons leven is.
Uw bloed, het raakt de lippen aan,
de deurposten van ons bestaan,
de dood gaat aan ons hart voorbij,
o Lam van God, U loven wij.
Gij die een broodhuis voor ons zijt,
een wijngaard die het hart verblijdt,
Heer Jezus, die ons drenkt en voedt,
Gijzelf zijt onze overvloed..389

OVERGANG NAAR DE GOEDEVRIJDAG
Beëindiging van de Maaltijd.

Slotlezing: Lukas 22: 39
“ Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte
naar de Olijfberg.
De leerlingen volgden hem.”
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In stilte verlaten we de kerk
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OP WEG NAAR PASEN

2019
Palmzondag 14 april
Voorganger: ds. A. v.d. Maas, Wemeldinge
Organist: Jaap van Gils

9.30 uur
Palmzondag

Maandag 15 april
Lezen en gebed: Arina van Vliet
Organist: Gert Seldenthuis

19.30 uur
Avondgebed

Dinsdag 16 april
Lezen en gebed: Jack vd Bosch
Organist: Paul Rotscheid

19.30 uur
Avondgebed

Woensdag 17 april
Lezen en gebed: Welma van der Ree
Organist: Gert Seldenthuis

19.30 uur
Avondgebed

Witte Donderdag 18 april
Voorganger: ds. Elzo Bijl
Organist: Gert Seldenthuis

19.30 uur
Viering Maaltijd van de Heer

Goede Vrijdag 19 april
Voorganger: ds. Elzo Bijl
Organist: Jaap van Gils

19.30 uur
Lijdensverhaal

Stille Zaterdag 20 april
Voorganger: ds. Elzo Bijl
Organist: Jaap Dekker

22.00 uur
Paaswake

Paaszondag 21 april
Voorganger: ds. Elzo Bijl
Organist: Gert Seldenthuis
m.m.v. Blazersensemble o.l.v. Nico van Vliet

9.30 uur
Paasfeest
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