Orde van Dienst
Witte Donderdag
14 april 2022

Voorganger:
ds. André Meiresonne, Den Haag
Welkom en mededelingen:
Gerda Vreeke
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Joke Homan
Lezen: Addy Haverman
Beeld & Geluid:
Joop Tillema en Ad de Goffau
Bloemen: Thilly van der Rijst
Deur- en collectedienst:
Frits Kruse en Thilly van der Rijst
Rijdienst: Luuk Boogert
en Niels van der Velde

Orgelspel: "Herzlich tut mich verlangen" BWV 727 J.S. Bach.
Welkom door Gerda
gemeente gaan staan

Openingslied: 602

2. De ban der duisternis gebroken –
en het werd morgen, dag na dag,
een wereld in het licht gesproken,
een mensheid die beginnen mag.
3. Geen eind in zicht. Geen rust gevonden.
Het langste deel nog niet gegaan.
Geen engel met ons mee gezonden
om nacht en ontij te verslaan.
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4. Met licht van licht hebt Gij geschreven
uw boek dat ons het leven redt,
de woorden van uw trouw gegeven.
En van dit lied de toon gezet
Votum en groet
gemeente gaat zitten
Inleiding
Gebed van inkeer
Lied 568a 6x

Lezingen door Addy
Marcus 14: 12 - 26 (NBV21), het Pesachmaal
Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood, wanneer
het pesachlam wordt geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen Hem: ‘Waar
wilt U dat wij voorbereidingen gaan treffen zodat U het pesachmaal
kunt eten?’ Hij stuurde twee van zijn leerlingen op pad en zei tegen
hen: ‘Ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt
jullie tegemoetkomen; volg hem, en wanneer hij ergens binnengaat,
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moeten jullie tegen de heer des huizes zeggen: “De meester vraagt:
‘Waar is het gastenvertrek waar Ik met mijn leerlingen het pesachmaal
kan eten?’” Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die al is ingericht
en waar alles gereedstaat; maak daar het pesachmaal voor ons klaar.’
De leerlingen vertrokken naar de stad, en alles gebeurde zoals Hij
gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal.
Toen de avond was gevallen, kwam Hij met de twaalf.
Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus: ‘Ik verzeker jullie: een
van jullie, die met Mij eet, zal Mij uitleveren.’ Ze werden bedroefd en
vroegen een voor een aan Hem: ‘Ik ben het toch niet?’ Maar Hij zei
tegen hen: ‘Het is een van jullie twaalf, die met Mij uit dezelfde schaal
eet. Want de Mensenzoon zal heengaan zoals over Hem geschreven
staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt:
het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’
Terwijl ze aten, nam Hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het
brood, deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’
En Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en
allen dronken eruit.
Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat
voor velen vergoten wordt. Ik verzeker jullie: Ik zal niet meer van de
vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag dat Ik er opnieuw van zal
drinken in het koninkrijk van God.’
Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.
Lied 598 2x
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Vervolg lezingen:
Psalm 22: 2–6, 20–23 (NBV21)
Mijn God, mijn God,
waarom hebt U mij verlaten?
U blijft ver weg en redt mij niet,
ook al schreeuw ik het uit.
‘Mijn God!’ roep ik
overdag, en U antwoordt niet,
’s nachts, en ik vind geen rust.
U bent de Heilige,
die op Israëls lofzangen troont.
Op U hebben onze voorouders vertrouwd;
zij hebben vertrouwd en U verloste hen,
tot U geroepen en zij ontkwamen,
op U vertrouwd en zij werden niet beschaam
HEER, houd u niet ver van mij,
mijn sterkte, snel mij te hulp.
Bevrijd mijn ziel van het zwaard,
mijn leven uit de greep van die honden.
Red mij uit de muil van de leeuw,
behoed mij voor de hoorns van de wilde stier.
U geeft mij antwoord.
Ik zal uw naam bekendmaken,
U loven in de kring van mijn volk.
Marcus 15: 33 – 39
Op het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield.
Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï,
Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal betekent: ‘Mijn God, mijn God,
waarom hebt U Mij verlaten?’ Toen de omstanders dat hoorden, zeiden
enkelen van hen: ‘Hoor, Hij roept om Elia!’
Iemand ging snel een spons halen, dompelde die in water met azijn, stak de
spons op een stok en probeerde Hem te laten drinken, terwijl hij zei: ‘Laten
we nu maar eens zien of Elia komt om Hem eraf te halen.’ Nadat Jezus luid
geroepen had, blies Hij de laatste adem uit.
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En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën.
Toen de centurio, die recht tegenover Hem stond, Hem zo zijn laatste adem
zag uitblazen, zei hij: ‘Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.’

Overdenking
1. Het beest in de bek kijken
Muzikaal Intermezzo
2. Waar is God als je hem nodig hebt?
Muzikaal Intermezzo
3. ‘Het licht schijnt in de duisternis’
Stilte - Orgelspel
Lied 586

2. Weerloos heeft Hij heel zijn leven
zich aan anderen gegeven –
weergaloos is Hij alleen.
3. Die Hem ooit op handen droegen
zijn dezelfden die Hem sloegen
en die vroegen om zijn dood.
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4. Maar nog is zijn hart bewogen
om hun blinde onvermogen –
stervendepleit Hijmhen vrij.
Gebed en Onze Vader
Mededelingen door Gerda
Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied)
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: 40-dagentijdcollecte voor
Vluchtelingen Werk Nederland,
IBAN NL60 INGB 0000 1234 88 Amsterdam
2de (blauwe zak) Koorkerkgemeenschap, óf uw bijdrage naar:
IBAN NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v. Wijkkas
Koorkerkgemeenschap, m.v.v. het doel.
We zingen staande ons slotlied 10101.
1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.

2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.
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4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Uitzending en zegen
Orgelspel: Statie VI "Une femme pieuse essuie la face de Jésus" Jésus et
Veronica. Marcel Dupré.

Volgende vieringen / activiteiten:
17 april, Paasmorgen:
24 april:
1 mei:
8 mei:
15 mei:
22 mei:

ds. Paul Saraber, Frankrijk
ds. Paul Saraber, Frankrijk
ds. Monique van Zoest, Zetten
ds. Wim Jansen, Veere
ds. Menso Rappoldt, Emmen
ds. Marieke Fernhout, Arnhem
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