
PROTESTANTSE GEMEENTE LEEK-OLDEBERT 
 

STILLE WEEK 2019 

 
 
 

KIES  DAN  HET  LEVEN 

 

WITTE  DONDERDAG – 18 april 2019-Nienoordkapel 

 
Liturgische Kleur: wit 
Voorganger: ds. M. van ‘t Hof 
 
Wij vieren: - de instelling van het Pascha in Israël 
  - de instelling van het Avondmaal 
 
Tevens richten wij onze aandacht op DE STAD waar het 
gebeurde. 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
Welkom en aansteken van het licht 
Woorden ter inleiding op de Stille Week 2019  
(gemeente gaat staan) 
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Openingsvers: 
Vg:  God, houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
Gm: steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
Drempelgebed 
Vg:  O God, keer U om naar ons toe. 
Gm: EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL 
Vg:  Laat ons o Heer uw liefde zien. 
Gm: EN GEEF ONS UW HEIL. 
Vg:  O Heer, hoor ons gebed 
Gm: EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN 
Vg:  Amen. 
 
Groet 
Vg:  De Heer zij met u! 
GM: Ook met u zij de Heer! 
(gemeente gaat zitten) 
 
PSALMGEBED 

 
Lezen: Psalm 116 
 
Zingen: Ps.116: 1, 2, 6 
 

1.God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
2.Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 
heb ik de naam des Heren aangeroepen 
en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel. 
 
6.Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan, 
nu danken voor de redding van mijn leven? 
Ik heb de kelk van ’s Heren heil geheven 
en noem voor heel het volk zijn grote naam. 
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Gezongen avondgebed van de Witte Donderdag:  
Lied 250: 1, 4, 5, 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.De avond valt, de nacht is daar. 
Ik wil niet langer zwichten 
voor al het leed, dat zorgen baart, 
op U alleen mij richten. 
 
5.Want gij stond naast mij al die tijd, 
al leek de hoop vervlogen. 
Ik weet, mijn leven wordt geleid, 
uw doel staat mij voor ogen. 
 
6.Omdat ik U als helper ken 
zult Gij mijn toekomst wezen. 
Ik hoef niet, wat verborgen is, 
nu al te kunnen lezen. 

 
Stilte 
 
Lezing: Exodus 12: 15- 17 
 
Zingen: Lied 395: 1, 2 (‘Op de avond, toen de uittocht uit 

Egypte werd gevierd..’) 
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2.Op die avond van het paasfeest 

heeft Hijzelf ons uitgelegd, 

dat het brood ons werd gegeven 

als een teken van zijn leven, 

dat Hij uitdeelt aan zijn mensen, 

dat heeft Hij gezegd. Refrein. 

 

Muzikaal intermezzo 

 

Zingen: Lied 395: 3, 4 

 

3.Op die avond, toen de beker 

werd gezegend door de Heer, 

zei Hij: wat jullie misdeden, 

dat is nu voorgoed verleden, 

je mag leven van vergeving, 

nu en telkens weer. Refrein. 

 

4.Op die maaltijd van het paasfeest, 

op de avond voor zijn dood 

zei 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. 
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Wij verplaatsen ons naar Jeruzalem, DE STAD waar Jezus 
het Pascha met zijn discipelen vierde. 
 
Zingen: Psalm 122: 3 
 

3.Bid heil toe aan dit Vredesoord: 
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om ’s Heren tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten. 

 
PASEN OP KOMST 

Het verhaal van Jezus’ uittocht begint in Jeruzalem. De 
kring van haters begint zich om Hem heen te sluiten. 
Waarom de dood willen van iemand die gedreven werd om 
goed te doen? Wie was deze mens onder de mensen? 
 
Lezen: Mc 14: 1-2 
 
Muziek 
 
DE GEZALFDE CHRISTUS 

Jezus wordt door een vrouw gezalfd waarmee zij wil zeggen 
dat liefde niet in geld is uit te drukken. 
 
Lezen: Mc. 14: 3-9 
 
Zingen: Lied 558: 1, 3 
 

1.Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen ’t recht van God,  
Kyrie eleison. 
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3.Om de zalving door een vrouw, 
vreugdeolie, geur van rouw, 
teken van wat komen zou,  
Kyrie eleison. 

 
VERRAAD 

Steeds weer laten mensen elkaar vallen. Judas is één van 
ons. Het raadsel van het verraad is van alle tijden. 
 
Lezen: Mc. 14: 10-11 
 
Zingen: Lied 565: 1, 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Eén van zijn leerlingen verraadt 
Hem aan de vijand die Hem haat. 
Maar aan het maal des levens geeft 
Hij zich aan hen als brood dat leeft. 

 
MAAK ALLES KLAAR 

 
Het gedenken van de uittocht betekent haastig eten en 
vertrekken. Elk jaar opnieuw en hopen. Altijd vertrekken. 
Maar ook: nu hier en volgend jaar in Jeruzalem. Maak alles 
klaar! Want we zijn op weg naar het land! 
 
Lezen: Mc 14: 12-16 
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Zingen: Lied 558: 4 
 

4.Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 
om de beker die Gij reikt, 
om de woorden die Gij spreekt,  
Kyrie eleison. 

 
BITTERE KRUIDEN 

Tijdens de Sedermaaltijd zijn er de bittere kruiden. Die 
smaken naar verdriet en ontbering, teleurstelling en 
wanhoop op de weg. Ook naar verraad. De één na de ander 
vroeg Hem: Ben ik het? 
Nu wordt het helemaal stil rond de tafel 

 
S t i l t e 
 

 

DIENST VAN DE TAFEL 

 
Ter inleiding zingen we: Lied 385: 1, 2, 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

2.Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood. 
Dit brood houdt ons in leven, 
door God is het gegeven. 
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood 
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood. 
 
3.De tafel van samen, de tafel van het goed, 
daar wordt de wijn geschonken 
en mondjesmaat gedronken. 
De tafel van samen, de tafel van het goed, 
daar vinden wij vrede, in overvloed. 

 
Lezing: Mc 14: 22-25 
 
Zingen: Lied 379: 1, 4, 5 
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5.Eind en oerbegin, 
bron die ons wil drenken, 
wijnstok, plant ons in 
als uw groene ranken; 
lam en herder tevens, 
waarheid, weg en leven, 
ons gegeven. 

 
Gebeden:  Voorbeden 
  Onze Vader 
 
Avondmaalscollecte 
 
Vg:  Wij gedenken de dood en opstanding van de Heer, 
Gm: TOTDAT HIJ KOMT! 
 
Vg:  De vrede van Christus is met jou 
 
       … wij wensen elkaar de vrede van Christus… 
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HIJ DEELDE ZIJN LEVEN 

 

De tekenen van BROOD en WIJN 

 
Vg: Het brood dat wij breken, is  

gemeenschap met het lichaam van Christus 
GM: AMEN 
 
Vg: De beker der dankzegging, waarover wij de 

dankzegging uitspreken, is  
gemeenschap met het bloed van Christus 

GM: AMEN 
 
Delen van brood en wijn 
 

Het brood wordt gedeeld en daarbij wordt gezegd: 

‘In gemeenschap met het lichaam van Christus’ 
 
De beker wordt doorgegeven en wij zeggen daarbij: 

‘In gemeenschap met het bloed van Christus’ 
 
Tijdens de viering zingen we ook een keer: Lied 117 d 
(Latijn, Nederlands, Latijn) 
 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
 
Alle volken, loof de Heer! Alle volken, loof de Heer! 
Alle volken, loof de Heer! Alle volken, loof de Heer! 

 
TENSLOTTE: 

Vg:  Laten wij de Eeuwige loven 
Gm: EN GOD DANKEN! 
 
 
Avondmaalstafel wordt afgeruimd. 
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DE LOFZANG 

 

Gezongen danklied: Lied 863: 1, 3, 4, 6 
 

1.Nu laat ons God de Here 
dankzeggen en Hem eren, 
want goed zijn alle dingen 
die wij van Hem ontvingen. 
 
3.Een arts is ons gegeven 
die zelve is het leven: 
Christus, voor ons gestorven, 
heeft ons het heil verworven. 
 
4.Hij heeft aan ons vergeven 
de schuld en schenkt ons leven. 
Bij U, o God, bezitten 
wij schatten ongeweten. 
 
6.Bewaar ons in uw waarheid, 
geef ons op aarde vrijheid, 
met alle mensen samen 
uw rijk, Heer, te beamen. 

 
Lezen: Mc. 14: 26 
 
Wij verlaten in STILTE de kerk. 
 
 
Morgen wordt deze dienst voortgezet in  
De Hoeksteen om 19.30 uur. 
 


