Orde van dienst
op 14 april 2022 aanvang 19:30 uur
Witte Donderdag
in de Hoeksteen
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik
Organist: Egbert van Goor
- Zingen, uit het Nieuwe Liedboek, lied 89 (Psalm 89): 1,2
Ik zal zo lang ik leef...
1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.
2. Mijn uitverkoren knecht, zo spreekt des Heren mond,
is David die Mij dient, hem gaf Ik mijn verbond,
aan hem en aan zijn huis heb Ik mijn eed gezworen,
voorgoed zal uw geslacht de heerschappij behoren.
Uw kinderen zal Ik de eeuwen door geleiden,
Ik schraag uw troon en rijk tot aan het eind der tijden.
- Bemoediging en groet
- Bloemschikking
- Gebed
- Zingen, uit het Nieuwe Liedboek, lied 562: 1,2,3,
"Ik wil me gaan vertroosten"
1. Ik wil mij gaan vertroosten
in ’t lijden van mijn Heer,
die zelf bedroefd ten dode,
terneer boog keer op keer
en zocht in zijn ellende
naar troost om voort te gaan,
tot Hem wil ik mij wenden –
o Jesu, zie mij aan.
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2. Hoe sloeg ik ooit Uw woorden
weerspannig in de wind,
wilde niet zien of horen,
hoezeer ik werd bemind,
mijn leven liep verloren,
uw stem bracht mij tot staan,
U bidt voor wie U hoonden o Jesu, zie mij aan.
3. Mijn Heer die om mijn zonden
in doem en duisternis
ontluisterd en geschonden
aan ‘t kruis gehangen is,
al ben ik U onwaardig,
mijn toevlucht is Uw naam,
mijn redder, mijn genade –
o Jesu, zie mij aan

- Lezing van: Johannes 13: 1-15
Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat
Hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die Hem in
de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.
Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de
zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet om Jezus uit te leveren.
Jezus, die wist dat de Vader Hem alle macht had gegeven en dat Hij van God was
gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij
legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een
waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen, en droogde ze af
met de doek die Hij omgeslagen had. Toen Hij bij Simon Petrus kwam, zei deze:
‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’
Jezus antwoordde: ‘Wat Ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel
begrijpen.’ ‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult U niet wassen, nooit!’ Jezus zei:
‘Als Ik ze niet mag wassen, kun je niet bij Mij horen.’ ‘Dan niet alleen mijn
voeten, Heer,’ antwoordde Simon Petrus, ‘maar ook mijn handen en mijn hoofd!’
Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is
al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’
Hij wist namelijk wie Hem zou uitleveren, daarom zei Hij dat ze niet allemaal rein
waren.
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Toen Hij hun voeten gewassen had, deed Hij zijn bovenkleed aan en ging weer
naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?’ vroeg Hij. ‘Jullie zeggen
altijd “meester” en “Heer” tegen Mij, en terecht, want dat ben Ik ook.
Als Ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars
voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan,
moeten jullie ook doen.
- Zingen, uit de het Nieuwe Liedboek, 569: 1,2,3,4,
"Toen Jezus wist: nu is gekomen"
1. Toen Jezus wist : nu is gekomen
het uur om door de nacht te gaan,
heeft hij een linnen doek genomen
en water in een schaal gedaan.
2. Hij gaf ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij,
hij deed het water van zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.
3. Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toegegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
hij doet ons zijn geringheid aan.
4. Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag.
Ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.

- Verkondiging

Dienen
- Zingen, uit de het Nieuwe Liedboek, 568a, (3 maal)
Ubi caritas et amor,
ubi caritas, Deus ibi est.
(= Waar vriendschap en liefde is, daar is God)
- Dankgebed en voorbeden
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- Zingen, uit het Nieuwe Liedboek, 381: 1,2,3,4
1.

Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

2.

Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

3.

Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.

4.

Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

- Tafelgebed
- Vredesgroet
- Delen van brood en wijn
- Dankgebed
- Zingen, uit Zingend geloven, lied 86: 1, 2, 3
(melodie van Gez. 414, Liedboek voor de kerken).
1. Gedenken wij dankbaar de daden des Heren,
zijn leven, zijn dood en verrijzenis;
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren,
die onze God en leidsman ten leven is.
2. Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,
was Jezus de weg niet ten einde gegaan.
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan.
3. Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven,
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd,
die tot de dood zich prijs heeft willen geven,
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest.
- Zegen
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