
ORDE VAN DIENST

[Stilte]

Zang

Koor: ‘O grosse Lieb′’ uit de Johannes Passion van J. S. Bach

O grosse Lieb′, o Lieb′ ohn′ alle Maasse, die dich gebracht auf diese 
Marterstrasse! Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden, und du 
musst leiden!

Welkom en mededelingen

Introïtus

EigenWijs 74 (tekst: Huub Oosterhuis; melodie: Antoine Oomen)

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en groet

Leven, niet de sleur van alledag,
waardoor we geleefd worden.
Leven, vrij worden,
aanvoelen van de ander.

Een menselijk gelaat 
van de overkant
komt ons tegemoet in de woestijn,
geeft ons manna,
leert ons loslaten,
rivieren doorkruisen,
open worden voor de maat 
en het ritme van zijn liefde.

Zijn genade en vrede
begroeten ons.

Zingen

Gezang 176 (ZEB 561) (teks: J. W. Schulte Nordholt; melodie: W. R. Talsma)
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Gebed

Zingen

EigenWijs 86: 1, 2 en 3 (tekst: Margriet Spoelstra; melodie: John Stainer)

Eerste schriftlezing

Marcus 14: 1-11

Zang

Koor: ‘Christus, der uns selig macht’ uit de Johannes Passion van
J. S. Bach

Christus, der uns selig macht, kein Bös′s hat begangen, der ward für 
uns in der Nacht als ein Dieb gefangen, geführt vor gottlose Leut′, und
fälschlich verklaget, verlacht, verhöhnt und verspeit, wie denn die 
Schrift saget.

Tweede schriftlezing

Marcus 14: 12-31

Zingen

Gezang 178 (ZEB 558) (tekst: Jan Wit, naar Eugène Bersier; melodie: anoniem)

 

Overdenking

Zang

Koor: ‘Break Thou the bread of life’ op muziek van John T. Watson

Break Thou the bread of life, O Lord, to me. As Thou didst break the 
loaves beside the sea: beyond the sacred page I seek Thee, Lord; my
spirit pants for Thee, o living Word!

O send Thy Spirit, Lord, now unto me, that He may touch my eyes 
and make me see: show me the truth concealed within Thy word, and 
in Thy Book revealed I see the Lord.
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Tafelviering

Symbool van de tafel

De tafel, hier in ons midden, is een symbool. Ze tekent de nabijheid
van de Allerhoogste in kleine, heel gewone dingen, in het 
samenzijn van mensen rond brood en wijn.

Deze tafel is tekenend, ook voor Jezus, die aan tafel zat met alle 
mensen, met vrome farizeeen, maar ook met schorem, met 
uitschot van de straat. Hij deed dat om duidelijk te maken dat alle, 
ja, werkelijk alle mensen kinderen zijn van God.

Ja, Jezus bracht Gods woord zozeer tot spreken, dat het in hem 
een levende werkelijkheid werd die ondanks, ja, dankzij zijn lijden 
en sterven een tastbare herinnering werd voor mensen.

Christus blijft inspireren als de weg, de waarheid en het leven voor 
allen die in liefde willen leven en naar recht en vrede streven.

Op de avond voor zijn dood vierde hij met zijn vrienden pesach, het
feest van de uittocht, de bevrijding uit de slavernij.

Tijdens de maaltijd nam hij een brood, zegende het zoals joden dat
doen, brak het en zei:
‘Dit brood is mijn lichaam, dat de mensen zullen breken’.

Ook nam hij de beker en zei:
‘Deze wijn is mijn bloed, dat zal worden uitgegoten op aarde’.

Zo werden brood en wijn tot teken dat de Mensenzoon zich in zijn 
dood uitdeelde ten leven, als teken van hoop in een gebroken 
wereld. Ja, in brood en wijn ervaren wij de oneindige liefde van 
God, onze verbondenheid met Jezus, onze broeder, en onze 
roeping tot het leven.

Zingen: Tussentijds 160 (ZEB 395) (tekst: K. Deurloo; melodie: W. ter Burg)

Uitnodiging tot de tafelviering

[We vormen een kring als teken. Dit boekje meenemen.]

Tafelgebed 

Ene van Israel, U bidden wij.

Wij danken U dat Gij naar ons omziet, dat Gij uw hand naar ons 
uitsteekt ons leeftocht reikt voor onderweg. Schenk ons uw Geest 
van waarheid, licht en leven.
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Beziel ons met de Geest, die in Jezus leefde opdat wij hem volgen,
zodat ook wij een tastbaar teken worden van liefde, spiegelbeelden
van het allerhoogste dat in deze wereld woont. Maak ons tot 
mensen, Heer. Geef ons heden ons dagelijk brood.

Amen.

Delen van brood en wijn

Het brood dat wij breken, is een symbool van Gods liefde in Israel
en Christus.

De wijn die wij delen, tekent onze verbondheid met het messiaanse
rijk.

Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt,  Uw naam worde geheiligd,  Uw
koninkrijk kome, Uw wil  geschiede gelijk in de hemel zo ook op
aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze 
schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons 
niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. Want van U is 
het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

Amen.

Vredewens [Laten we elkaar vrede toewensen]

Slotlied 

EigenWijs 82 (tekst en melodie: Dieter Troutwein; vert.: Ad den Besten)

Uitzending en zegen

Gemeente:

Orgelspel

***
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MEDEDELINGEN

� Goede Vrijdag, Leesdienst: ‘Het Lijdensverhaal volgens Marcus’; 
aanvang 19.30 u.

� Op Paasmorgen gaat ds. Karl van Klaveren voor.
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