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1 april 2021 -19.30 uur 

Welkomkerk 

Voorganger:  Ds. Jan Schep  

Organist/pianist: Evert van Beilen 

Zang:   Anneke Zevenbergen, Cobi Mets 

   Ron de Leeuw van Weenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg liturgische schikking 

Het delen van brood en wijn verbindt ons aan het verhaal op de  
Witte Donderdag. De glazen vazen worden omgeruild voor wijnglazen, gevuld met wijn. 
De korenaren die we gebruikten bij de schikking ‘De hongerigen voeden’, accentueren nu de lijn 

van het open hart. 



Op deze donderdag beginnen we de vieringen van de Stille Week. 

De dienst begint om 19.30 uur en we willen zo het laatste Avondmaal, dat Jezus met zijn 

twaalf discipelen vierde, centraal stellen. 

We hopen dat veel mensen, oud én jong, samen deze verbondenheid kunnen beleven, 

zodat we gesterkt de donkere dagen voor Pasen in kunnen gaan. 

Orgelspel 

 

Welkom 

 

Er wordt een kaars ontstoken aan de Paaskaars en daarmee worden twaalf kleine 

kaarsen aangestoken. Na iedere vier kaarsen wordt afgewisseld met: 

 

1  Wij gedenken o God, Uw genade en liefde  

    Dat we samen het brood mogen delen  

 

2  Wij gedenken o God, Uw genade en liefde  

   Dat we bevrijd zijn uit de macht van het kwaad  

 

3  Wij gedenken o God, Uw genade en liefde  

    Dat u het brood breekt en aan ons geeft.  

 

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.  

 

Groet  

 
 
 
 
 
 
Inleiding  

Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? 

Omdat in de nacht waarin het volk Israël bevrijd werd uit Egypte, de nacht dat de dood 
hun deuren voorbij ging, omdat ze toen samen aten voor de grote reis begon. 



 

Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? 

Omdat Jezus in de nacht voordat Hij verraden en gekruisigd werd, mét zijn leerlingen 
brood en wijn deelde om deze bevrijding te vieren. 
 

Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? 

Omdat wij vanavond net als Jezus brood en wijn willen delen. Want het betekent ook dat 
Zijn lichaam voor ons gebroken werd. Het is een teken van Gods liefde, van overvloed 
en vrede voor ons.   
 
Lied Psalm   81: 1 en 3  
 
1. Jubelt God ter eer, 
 Hij is onze sterkte! 
 Juicht voor Isrels Heer, 
 stem en tegenstem 
 springen op voor Hem 
 die ons heil bewerkte. 
 
3. Dit is ingezet 
 als een eeuwig teken 
 Jozef tot een wet, 
 toen des Heren hand 
 aan Egypteland 
 machtig is gebleken. 
 

  

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: Lucas 22: 1-13  

 

Zingen ELB 290:1  

  

 Het brood dat ons voor ogen staat 
 En zich geduldig breken laat, 
 Is uw gedaante, lieve Heer, 
 Gij daalt als manna in ons neer. 

 

Schriftlezing: Lucas 22: 14-20  

 

Zingen ELB 290:2  
 

 De beker, die de ronde doet 
 Het is de omloop van uw bloed, 
 Het spreekt van een geheimenis, 
 Uw harstslag, die ons leven is. 

 

Schriftlezing: Lucas 22: 21-27  

 



Zingen ELB 290:3 

 

 Uw bloed, het raakt de lippen aan, 
 De deurposten van ons bestaan, 
 De dood gaat aan ons hart voorbij, 
 O Lam van God, U loven wij. 
 
Schriftlezing: Lucas 22: 28-40  

 

Zingen ELB 290:4 

 

Gij, die een broodhuis voor ons zijt, 

Een wijngaard, die het hart verblijd, 

Heer Jezus, die ons drenkt en voedt, 

Gijzelf zijt onze overvloed. 

 

Meditatie 

 

Meditatief Orgelspel  

 

Voorbede en dankgebed 

Wij luisteren naar ‘Aan uw Tafel’ van Sela  

 

Tafelgebed: 

Vader in de hemel, U mogen wij vandaag danken. 

  Danken voor Jezus, uw Zoon.  
       Danken dat we door Hem uw kinderen mogen zijn 
       Danken voor de Bevrijding, die U óns door Hem hebt geschonken;  
       Wij danken U, dat we vandaag in deze bijzondere situatie de Verzoening met  

U mogen vieren, hier aan deze Tafel en in onze eigen huizen – samen uw 
gemeente! 

 

Ja, het is goed, dat wij samen U danken en prijzen,  
o God van Israël, want altijd bent U trouw gebleven 
en nooit bent U ons meer nabij gekomen 
dan in uw eigen Zoon, Jezus Christus, onze Heer. 

 

Op deze avond danken wij U, 
omdat Hij, toen zijn tijd gekomen was, 
in zijn grote liefde deze Maaltijd 
met zijn leerlingen gevierd heeft, 
opdat wij voor altijd met Hem verbonden zouden zijn. 

 

Daarom prijzen wij met alle engelen  
en met heel uw hemelse legermacht, 
uw grote en heerlijke naam, 
en wij roepen het uit; Heilig, Heilig, Heilig bent U, Heer van  
hemelse machten. 



 
Op de avond voordat Hij stierf,  
dat is deze avond, 
nam Jezus het brood en dankte U, Vader. 
Hij gaf het aan zijn vrienden als voedsel voor onderweg 
en Hij zei: 
 Neem en eet. 
 Dit is mijn lichaam, voor jullie gegeven. 
 Doe dit tot mijn gedachtenis. 
 

Daarna nam Hij de beker wijn en dankte U opnieuw 
Hij gaf die aan zijn vrienden als drank voor onderweg 
en Hij zei:  

Neem deze beker en geef hem door aan elkaar.  
Want deze beker staat voor het nieuwe verbond in mijn  
bloed, dat voor jullie en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden. 
Doe dit en Ik zal bij jullie zijn. 
 

Zend dan, o God, Uw Heilige Geest, 
zodat wij eten en drinken het leven dat niet vergaat. 
Zo breekt het Koninkrijk aan van Hem die ons heeft leren bidden: 
 
Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
De macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen   ( tekst NBV) 
 
Inzameling van de gaven, bestemd voor de Voedselbank in Spijkenisse 
 

Orgelspel 
 

Viering 

Wij zijn gesterkt door de boodschap uit het Evangelie en mogen nu ervaren dat de Heer 

ook tot ons komt in brood en wijn.  

Iedereen is welkom om de maaltijd mee te vieren. 



Wij zingen: Maaltijd van vreugde, licht overgoten  
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maaltijd van liefde, hier zijn wij samen, 

 eten van wat de aarde geeft, 

 voelen de goedheid die hier leeft, 

 lichaam en geest, zij komen te samen.  

 

 Maaltijd van rust, vertel je verhalen, 

 luister naar wat je wordt verteld, 

 spreek van je vreugden, wat je kwelt, 

 zo kunnen wij Gods liefde vertalen.  

 

 Maaltijd van delen laten we geven, 

 aandacht en warmte aan elkaar, 

 tijd en geduld, een stil gebaar, 

 woorden waarmee je voort kunt in ’t leven. 

 

 Maaltijd van vrede, Gods Geest gaat komen. 

 Op lichte voeten komt Zij aan, 

 trekt met ons mee door ons bestaan 

 van alle dag, bezielt onze dromen.  

 
Gemeenschap van brood en wijn 

 

Wij zingen:  Blijf bij Mij, waak hier met Mij  - Taizé 

Blijf bij Mij en waak hier bij Mij.  

Waak en blijf bidden, waak en blijf bidden. 

Zegen 

 



Online diensten vanuit de Welkomkerk 
 
Goede Vrijdag  2 april 2021 
Aanvang   19.30 uur 
Voorganger   Anneke Klavers-Bras 
Organist   Evert van Beilen 
M.m.v.   Enkele gemeenteleden 
 
Stille Zaterdag  3 april 2021 
Aanvang  19.30 uur 
M.m.v. Enkele gemeenteleden 
 
Paasmorgen 4 april 2021 
Aanvang 10.00 uur 
Voorganger ds. Auke Hamstra 
Organist Peter de Rijke 
M.m.v. Vaya con Dios o.l.v. Cor Meijboom 
 

 


