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WITTE DONDERDAG – �� ����� ����
In deze dienst wordt tevens het Heilig Avondmaal gevierd.
Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. Teunard van der Linden
Organist: Sjouke Bruining

GOEDE VRIJDAG – �� ����� ����
Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. Evert Jan Hefting (Sexbierum)
Organist: Bauke van der Meer
Cantorij van de Grote Kerk o.l.v. Trudy Baard-van ‘t Zand

STILLE ZATERDAG – �� ����� ����
Paaswake
Aanvang: 21.30 uur
Voorganger: ds. Teunard van der Linden
Organist: Eeuwe Zijlstra
Cantorij van de Grote Kerk o.l.v. Trudy Baard-van ‘t Zand

Wilt u dit liturgieboekje na de diensten op Witte Donderdag en Goede

Vrijdag alstublieft weer terugleggen?

Aan het einde van de dienst op Stille Zaterdag kunt u het liturgieboekje

meenemen naar huis.
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Orgelspel

Kort woord van welkom

Eerste lied Lied 273: 1, 4 en 5

1 Loof God, die zegent al wat leeft,
der hemelen Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

4 Loof God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.

5 Loof God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom.
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom.

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen Psalm 67: 1 en 2

1 God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ’t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend’,
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

2 De volken zullen U belijden,
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwe naam.
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

Gebed van verootmoediging en om de opening van het hart
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Zingen Lied 317

1 Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

2 Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

3 Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heilige stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.

Eerste Schriftlezing 1 Korintiërs 11, 23–26

Zingen Lied 235 (uitgebreid)

Voor al uw goede gaven, Heer,
zij U de dank en eer.

Wij danken U voor ‘t daag’lijks brood,
kracht en gezondheid, Heer.

Evangelielezing Johannes 13, 1–15

Zingen Lied 488: 1, 3 en 4

1 In den beginne was het woord,
op aarde is zijn stem gehoord
die spreken wil tot elk geslacht,
Hij werd geboren in de nacht.

3 Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
op Hem wordt alle last gelegd,
Hij woont te midden van het kwaad,
Hij troont in onze lage staat.
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4 Hij troont in onze lage staat
waar al wat leeft verloren gaat,
Hij kwam toen niemand naar Hem riep,
dit licht dat zoveel luister schiep.

Korte overdenking

Orgelspel

De tafel wordt gereedgemaakt; er staan collecteschalen klaar

Zingen Lied 381: 2–5 (tijdens het gereedmaken van de tafel)

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.

5 Nu ik mijn hand strek naar ‘t gebroken brood
en neem de beker, die Gij zelf mij bood,
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.

Tafelgebed Tijdens het tafelgebed zingen we Lied 405: 3 en 4

3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.

4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

En verderop als acclamatie Lied 408e (zie ommezijde)
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Lam van God,
dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld:
geef uw ontferming! (2x)

Lam van God,
dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld:
geef ons uw vrede!

Nodiging

Gemeenschap van Brood en Wijn

Zingen Lied 381: 6
6 U wil ik danken, grote Levensvorst;

Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Dankgebed na de Maaltijd

Slotlied Lied 558: 1, 4, 5 en 10
1 Jezus, om uw lijden groot,

om uw leven en uw dood
die volbrengen ‘t recht van God,
Kyrie eleison.

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

5 Here, om uw bloedig zweet,
als Ge alleen de wijnpers treedt,
om de kelk vol bitter leed,
Kyrie eleison.

10 Heer, om uw vijf wonden rood,
om uw onverdiende dood,
smeken wij in onze nood,
Kyrie eleison.

Zegen

Orgelspel

Dit liturgieboekje s.v.p. weer terugleggen.


