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13 april 2022  -  19.30 uur      

Dorpskerk 

Voorganger: ds. A.Hamstra 

Organist: Cor Hollestelle 

 

 

Uitleg schikking 

Paus Franciscus waste in 2019 de voeten van twaalf gevangenen in de buurt van 

Rome. “Zorg dat je broeders bent, niet in ambitie maar in dienstbaarheid”, gaf hij 

deze mannen mee. Met zijn krachtig voorbeeld diende hij de kerk om dezelfde 

houding aan te nemen. 

  

 

 

 

 

 



Orgelspel 

Welkom 

  

Er wordt een kaars aangestoken aan de grote kaars en twaalf gemeenteleden komen met 

een brandende kaars naar voren. 

  

Voorganger: Wij gedenken o God, Uw genade en liefde 

Allen: dat we samen het brood mogen delen. 

  

Wij gedenken o God, Uw genade en liefde 

Dat we bevrijd zijn uit de macht van het kwaad. 

  

Wij gedenken o God, Uw genade en liefde 

Dat U het brood breekt en aan ons geeft. 

  

Zingen: Psalm 67: 1 en 2  

  

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.   

  

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 deez aarde,  

die uw arm vergaarde, 

Die Gij veilig leidt.  

  

  

Bemoediging 

  

Onze hulp is in de naam van de Here 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 

  

O God, keer U om naar ons toe 

en doe ons weer leven met hart en ziel. 

  



Laat ons, o Heer uw liefde zien 

en geef ons uw heil.                        (hierna gaan wij zitten) 

  

Inleiding 

  

Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? 

  

Omdat wij samen met het volk Israël in deze dagen gedenken dat God een God van 

bevrijding is, die de mensen redt uit onderdrukking en ellende. 

Omdat wij gedenken dat Christus op deze avond met zijn leerlingen maaltijd hield en ons 

een teken van zijn  liefde naliet, liefde tot het uiterste. 

  

Daarom is deze avond anders dan alle andere avonden. 

  

Want vanavond worden wij in woord en teken aangeraakt door deze liefde.  

Een Heer die dienstknecht wordt, een God die met mensen lijdt, de Mensenzoon die zich 

met lijf en ziel aan ons gebonden heeft. 

  

Gebed om de Heilige Geest 

  

Schriftlezing: Johannes 13: 1 - 15  

  

Overdenking: Een meester die voeten wast 

 

Zingen: ELB 118 

  

Hij kwam bij ons, heel gewoon, 

De Zoon van God als mensenzoon 

Hij diende ons als een knecht 

En heeft zijn leven afgelegd 

  

Refrein:  

Zie onze God, de Koning-knecht. 

Hij heeft zijn leven afgelegd.  

Zijn voorbeeld roept ons te dienen elke dag, 

gedragen door zijn liefde-macht. 

  

En in de tuin van de pijn 

verkoos Hij als een lam te zijn.  

Verscheurd door angst en verdriet,  

maar toch zei Hij: “Uw wil geschied”. 

Refrein:  

  

Zie je de wonden zo diep? 

De hand die aard en hemel schiep 

vergaf de hand die  Hem sloeg, 

de man, die onze zonden droeg.  

Refrein:  



  

Wij willen worden als Hij. 

Elkanders lasten dragen wij.  

Wie is er need’rig en klein?  

Die zal bij ons de grootste zijn. 

Refrein:  

  

  

Viering van het Heilig Avondmaal 

  

Voorbede 

  

Collecte, bestemd voor Open Doors 

Gebed over de gaven 

  

Heer, onze God, wij brengen U dank 

in onze gaven, in brood en wijn. 

Maak ons deze avond en in uw koninkrijk 

tot deelgenoten van uw Zoon, 

omwille van Hem die zich ten einde toegangsbewijzen  

ten dienst gesteld heeft van al uw mensen; 

Christus, onze Heer. 

Amen. 

  

Zingen: Lied 381: 2 en 3  

  

Gij hebt ons, 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.  

  

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.  

  

Nodiging 

  

Gesterkt door het Woord van de Schrift mogen we ons nu verzamelen rond de tafel waar de 

Heer spreekt door brood en wijn. Komt dan al wie gedoopt is in zijn Naam en deelt in de 

maaltijd die Hij voor ons heeft aangericht. 

  

Zingen: Lied 381: 4 en 5 

  

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.  



  

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 

  

De Heer zal bij u zijn, 

De Heer zal u bewaren. 

  

Verheft uw harten 

Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

  

Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

  

Ja, gezegend zijt Gij, Heer onze God, 

want Gij hebt uw volk bevrijd uit angst en duisternis. 

In de nacht zijt Gij voor ons uitgegaan, lichtend als vuur, 

en door het water van de dood voert Gij ons naar een land 

van vrede en overvloed. 

Gezegend zijt Gij om uw zoon Jezus Christus, onze Heer, 

die de zijnen in de wereld heeft liefgehad ten einde toe; 

die in de nacht voor zijn lijden met zijn leerlingen maaltijd hield 

en hun brood en wijn gegeven heeft als teken voor leven voorgoed. 

Zo zullen wij, verlost door zijn dood en opgewekt door zijn 

verrijzenis, delen in zijn heerlijkheid. 

Daarom, met engelen en aartsengelen en met alle hemelse 

heerscharen loven en verheerlijken wij uw glorierijke naam 

en prijzen U zonder einde en zingen: 

  

Zingen: Opwekking 464  

  

Wees stil voor het aangezicht van God, 

want heilig is de Heer. 

Aanbid Hem met eerbied en ontzag 

en kniel nu voor Hem neer; 

die zelf geen zonde kent 

en ons genade schenkt. 

Wees stil voor het aangezicht van God, 

want heilig is de Heer.    

  

Wees stil, want de heerlijkheid van God 

omgeeft ons in dit uur. 

Wij staan nu op heilige grond, 

waar Hij verschijnt met vuur; 

een eeuwigdurend licht 



straalt van zijn aangezicht. 

Wees stil, want de heerlijkheid van God 

omgeeft ons in dit uur.   

  

Wees stil, want de kracht van onze God 

daalt neer op dit moment. 

De kracht van de God die vergeeft 

en ons genezing brengt; 

  

niets is onmogelijk 

voor wie gelooft in Hem. 

Wees stil, want de kracht van onze God 

daalt neer op dit moment.  

  

Na het zingen lopen we naar voren om een kring te vormen in de kerk. Wie niet lang kan 

staan, graag in de voorste bank van het achterschip plaatsnemen. 

  

Voorganger: 

Gezegend zijt Gij, God onze Vader, en gezegend is Jezus die komt in Uw naam. Want Hij 

heeft ons de weg gewezen, toen Hij ons allen voorging door de nacht van onze duisternis 

naar de morgen van uw licht. 

Hij is U trouw gebleven en heeft ons liefgehad tot het bittere einde van zijn eenzame gang. 

En toen Hij gekruisigd werd als de minste der mensen, hebt Gij Hem opgewekt uit de dood 

als eerste van ons allen en Hem de naam gegeven boven alle naam.  

  

Laat uw geest zijn woorden vervullen, nu wij doen wat Hij ons opdroeg:  

  

Hij heeft in de nacht van de overlevering, dat is deze nacht, het brood genomen, daar de 

dankzegging over uitgesproken, het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, en gezegd: 

 Neem en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, 

 doet dit tot mijn gedachtenis. 

  

Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, hem rond 

gegeven en gezegd: 

 Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn  bloed  dat voor u en 

voor velen vergoten wordt tot verge- ving van zonden. 

 Doet dit, zo dikwijls u die drinkt tot mijn gedachtenis.  

  

Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij, 

Maranatha.  

  

Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God, met dit brood en deze beker en wij bidden 

U: Gedenk het offer van de Zoon van uw liefde en aanvaard ons offer van lof en dank. 

  

  

 



Zend uw Geest in ons midden en voeg ons allen tezamen tot een levende gemeenschap die 

U eert en dient, recht doet aan mensen, vrede sticht op aarde en hoopvol uw dag tegemoet 

gaat.  

  

Met allen die wij voor uw aangezicht gedenken……… 

Met allen die ons zijn voorgegaan, met wie ons lief waren en die we moesten verliezen…. 

Met de heiligen van naam de ontelbare vergetenen, heel uw mensenvolk, genodigd aan uw 

maaltijd.  

  

Gezegend zijt Gij, o God, nu en alle dagen en in uw Rijk dat komt, 

door Jezus Christus, onze Heer. Amen.  

  

Zingen: Lied 371  

  

Onze Vader in de hemel, heilig is Uw naam. 

Laat uw koninkrijk spoedig komen. 

Laat uw wil worden gedaan.  

In de hemel, zo ook hier op aard.  

  

Refrein:  

Want van U is het koninkrijk,  

de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid. 

Want van U is het koninkrijk 

de kracht en de heerlijkheid  

tot in eeuwigheid.  

  

Onze Vader in hemel, geef ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, 

Gelijk ook wij dat doen; hun vergeven, die ons iets schuldig zijn.  

  

En leidt ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van het kwaad. 

  

Refrein:  

Want van U is het koninkrijk,  

de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid. 

Want van U is het koninkrijk 

de kracht en de heerlijkheid  

tot in eeuwigheid.   

Amen. Amen. 

 

Vredegroet 

  

De vrede van de Heer zij altijd met u, 

Zijn vrede ook met u.  

  



Wij wensen elkaar de vrede van Christus.   

  

Gemeenschap van brood en wijn   

  

Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam 

van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft, dat het lichaam 

van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot een volkomen  

verzoening van al onze zonden.  

(het brood gaat rond)  

  

De drinkbeker der dankzegging, waarover we de dankzegging 

uitspreken is de gemeenschap met het bloed van Christus, 

neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft, dat het kostbaar 

bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een 

volkomen verzoening van al onze zonden. 

(de beker gaat rond)  

  

Zingen: Lied 413 1 en 2  

  

Grote God, wij loven U, 

Heer, o sterkste aller sterken! 

Heel de wereld buigt voor U 

en bewondert Uwe werken.  

Die Gij waart te allen tijd,  

blijft Gij ook in eeuwigheid.   

  

Alles wat u prijzen kan, 

U, de Eeuwige, ongeziene, 

looft uw liefd’ en zingt ervan.  

Alle eng’len die U dienen, 

Roepen U nooit lovensmoe: 

‘Heilig, heilig, heilig’ toe!  

  

Gebed na de maaltijd  

  

God van liefde, Gij hebt ons gevoed met uw gaven: het brood uit de hemel en de wijn van uw 

koninkrijk. 

  

Wij bidden U: blijf ons nabij ook in de nacht die komt. 

Laat ons nooit alleen, zelfs niet in de dood, 

dat bidden wij U in de naam van Hem 

die ons is voorgegaan naar U: Jezus de Levende. 

Amen. 

  

Zingen: Lied 838: 1,2 en 4  

  

O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 



vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven.  

Laat ons het zout der aarde zijn,  

het licht der wereld, klaar en rein.  

Laat ons uw woord bewaren,  

uw waarheid openbaren.    

Maak ons volbrengers van dat woord,  

getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort,  

wie afdwaalt met ons mede.  

Laat ons getrouw de weg begaan 

tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 

de minste willen wezen.  

  

Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen.  

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven,  

wij uit Uw liefde leven.   

  

De 12 kaarsen worden door de gemeenteleden weggedragen en daarna verlaten ook wij de 

kerk. 

  

Orgelspel 

 

U wordt van harte uitgenodigd voor de overige diensten in deze Paascyclus. 

  

Goede Vrijdag  15 april 19.30 uur Welkomkerk 

Voorganger:   Anneke Klavers 

Organist:   Evert van Beilen 

M.m.v.   Enkele gemeenteleden 

  

  

Stille Zaterdag  16 april 19.30 Dorpskerk 

Pianist:  Cor Hollestelle 

Zang:   Ron de Leeuw van Weenen, 

   Sari Overgaauw en Anneke van der Wal 

M.m.v.   Enkele gemeenteleden 

  

Paasmorgen   17 april 10.00 uur Welkomkerk 

Voorganger:   Ds. Auke Hamstra 

Organist:   Henk Monteny 

M.m.v.   Mattanja van Meggelen, 

   Mariëlle de Jong en Yvonne van Marion. 


