Protestantse gemeente Het Trefpunt
te Bennebroek
Orde van dienst voor de viering op
Witte Donderdag, 1 april 2021

Dienst van Schrift en Tafel

Rembrandt van Rijn “Voetwassing”

Voorganger: ds. Jolien Nak
Organist/pianist: Marcel den Dulk
M.m.v. Jaap Bruijn, cello
Gemeentezang o.l.v. Marcel den Dulk (vooraf opgenomen)

Piano en cello: Meditation (Frank Bridge)
Welkom
Aansteken van de kaars
Luisteren naar: Psalm 67a: 1 en 2
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
halleluja, halleluja!
Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,
loven zijn machtig beleid,
omdat Hij steeds op wondere wijze
alles bestuurt in gerechtigheid.
Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht,
Hij gaat ons voor op alle wegen,
heeft uit de zonde ons opgericht.
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
halleluja, halleluja!
Bemoediging en Groet
Inleiding met aandacht voor het liturgisch bloemstuk
Stilte
INKEER
Luisteren naar: Psalm 67a: 3
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Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan.
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
halleluja, halleluja!
Gebed
Luisteren naar: Lied 558: 1 t/m 4 (gemeentezang, thuis opgenomen)
Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen ’t recht van God,
Kyrie eleison.
Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.
Om de zalving door een vrouw,
vreugdeolie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.
Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison.
HET WOORD
Gebed om de Geest
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Lezen: Exodus 12: 15-20
Luisteren naar: Lied 605 (gemeentezang, thuis opgenomen)
De toekomst is al gaande,
lokt ondanks tegenstand
ons weg uit het bestaande
naar eens te vinden land.
De toekomst is al gaande,
schept doorgang door de vloed,
dwars door het ongebaande
een pad dat voortgaan doet.
De toekomst is al gaande,
een bron in de woestijn
zingt tegen het vergaan in:
de dood zal niet meer zijn.
De toekomst is al gaande,
verborgen en gezien,
een stem die te verstaan is,
een God die draagt en dient.
De toekomst houdt ons gaande,
voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande
naar nieuw, bewoonbaar land.
Lezen: Johannes 13: 1-15
Luisteren naar: Lied 335
Hoor het woord, hoor het woord,
het woord van onze God:
gerechtigheid brengt vrede voort,
gerechtigheid brengt vrede voort.
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Verkondiging
Piano en cello: Resignation, geistliches Lied ohne Worte
(W. Fritzenhagen)
Gebeden
DIENST VAN DE TAFEL
Inleiding
Tafelgebed - Gij, die weet ….. (gemeentezang, thuis opgenomen)
Gij die weet
wat in mensen omgaat
aan hoop en twijfel, domheid, drift, plezier, onzekerheid,
Gij die ons denken peilt,
en ieder woord naar waarheid schat, en wat onzegbaar is
onmiddellijk verstaat.
Gij toetst ons hart,
en gij zijt groter dan ons hart; op elk van ons
houdt Gij uw oog gericht;
en niemand,
of hij heeft een naam bij U,
en niemand valt,
of hij valt in uw handen, en niemand leeft,
of hij leeft naar U toe.
Maar nooit heeft iemand U gezien. In dit heelal
zijt Gij onhoorbaar.
En diep in de aarde
klinkt uw stem niet;
en ook uit de hoogte niet,
en niemand
die de dood is ingegaan, keerde ooit terug,
om ons van U te groeten.
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Aan U zijn wij gehecht,
naar U genoemd.
Gij alleen wéét, wat dat betekent. Wij niet.
Wij gaan de wereld door
met dichte ogen.
Maar soms herinneren wij ons een naam, een oud verhaal
dat ons is doorverteld, over een mens
die vol was van uw kracht, Jezus van Nazareth,
een Jodenman.
In hem zou uw genade zijn verschenen,
uw mildheid en uw trouw; in hem zou, voorgoed, aan het licht
gekomen zijn hoe Gij bestaat:
weerloos en zelveloos, dienaar van mensen.
Hij was zoals wij
zouden willen zijn:
een mens van God, een vriend, een licht; een herder,
die niet ten eigen bate
heeft geleefd
en niet vergeefs,
onvruchtbaar, is gestorven;
die in de laatste nacht dat hij nog leefde,
het brood gebroken heeft en uitgedeeld,
en heeft gezegd: neemt, eet, dit is mijn lichaam,
zo zult gij doen,
tot mijn gedachtenis.
Toen nam hij ook de beker, en Hij zei:
dit is het nieuw verbond, dit is mijn bloed,
dat wordt vergoten
tot vergeving van uw zonden.
Als je uit deze beker drinkt,
denk dan aan mij.
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Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom
dit brood, en breken het voor elkaar,
om goed te weten
wat ons te wachten staat, als wij léven,
hem achterna.
Als Gij hem hebt gered
van de dood,
God, als hij, dood en begraven, toch lééft bij U:
red dan ook ons
en houd ons in leven,
haal ook óns
door de dood heen, nu;
en maak ons nieuw,
want waarom híj wél,
en waarom wij niet?
Wij zijn toch ook mensen.
Gemeenschap van brood en wijn
Luisteren naar: Lied 568a
Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.
Dankgebed
Lezen: Marcus 14:32 -36
Luisteren naar: Lied 571
In stille nacht houdt Hij de wacht
waar alle anderen slapen.
De ogen zwaar, de harten moe,
hebben wij Hem verlaten.
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Waarom blijft niet het laatste lied
in onze harten hangen?
De lofzang klonk, maar is verstomd.
De dood houdt ons omvangen.
Een beker vol van vreugdewijn
heeft Hij met ons gedronken.
Een bittere kelk vol eenzaamheid
hebben wij Hem geschonken.
In stille nacht heeft Hij volbracht
de doortocht voor ons leven.
De nieuwe morgen van Gods trouw
heeft Hij aan ons gegeven.
Tot aan het einde van de tijd
zal ik zijn wachtwoord horen:
Waak dan en bid! Zo blijft Hij mij,
en ik Hem toebehoren.
Inzameling van de gaven
De 1e collecte is bestemd voor de Diaconie, (Driedoelenproject) en
de 2e collecte is vandaag voor de `Kerk
De dienst wordt voortgezet op Goede Vrijdag om 19.30 uur
U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de Diaconie
Protestantse gemeente Bennebroek,
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 1 april 2021.
Voor het live volgen of na afloop bekijken/beluisteren van de dienst kunt u
terecht op onze website: www.pkntrefpunt.nl , respectievelijk onder de
rubrieken ‘Actueel’ en ‘Kerkdiensten in beeld en geluid’.
8

