PROTESTANTSE GEMEENTE WASSENAAR

WITTE DONDERDAG
1 APRIL 2021

Sieger Koder, Voetwassing

Voorgangers:
Ds. Esther de Paauw en Ds. Jilles de Klerk
Orgel: Nico Visscher
Viool: Lodewijk Rijfkogel
Zang: Caroline Strating

viool en orgel: Aria – Hendrik Andriessen

Inleiding op Witte donderdag
Votum en groet
Lied:

558: 1, 4, 6 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.
6 Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,
als men vrucht'loos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.
10 Heer, om uw vijf wonden rood,
om uw onverdiende dood,
smeken wij in onze nood,
Kyrie eleison.
Gebed
Viool en orgel:

Sonata 5 nr. 8 : Prelude Largo a-klein – A.Corelli-

Lezing: Johannes 13: 1-15

Lied:

569: 1, 2, 3 en 4

1. Toen Jezus wist: nu is gekomen
het uur om door de nacht te gaan,
heeft Hij een linnendoek 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 toe gegaan
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.
Korte overweging
Zang en piano: Vater Unser – Arvo Pärt

Viering van De maaltijd van de Heer
Nodiging

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
…
Sanctus en Benedictus:

Lied 404e

Heilig, heilig, heilig,
Zullen wij U zingen.
Heilig, heilig, heilig,
Moeten wij u noemen,
Met heel de schepping mee
Uw grote daden roemen !
Zingn wij hosanna,
Hemel hoog hosanna!
Zegen van Gods wege,
Hij die komt gezegend
Met de naam van Hem!
Zingen wij hosanna,
Hemel hoog hossana

Instellingswoorden:
Onze Vader
Agnus Dei:

Lied 408e

Lam van God,
Dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld:
Geef uw ontferming!
Lam van God,
Dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld:
Geef ons Uw vrede!

Vredegroet
Delen van brood en wijn
Dankgebed

Slotlied:

565: 1, 2, 3, 4 en 6

1. Het hoogste woord daalt uit het licht en blijft toch voor Gods
aangezicht. Het ggeeft zich over aan de nacht, zo wordt zijn grote
werk volbracht.
2. Eén va zijn leerlingen verraadt Hem aan de vijand die Hem haat.
Maar aan het maal des levens geeft Hij zich aan hen als brood dat
leeft.
3. In twee gedaanten, brood en wijn, wil Hij ons aller voedsel zijn. Hij
geeft zichzelf, zijn vlees en bloed, zodat Hij ons volkomen voedt.
4. Hij komt tot ons als lotgenoot, Hij deelt zich aan ons uit als brood,
als losgeld geeft Hij zich aan ’t kruis en als ons loon in ’t vaderhuis.
5. O zalig Lam dat voor ons boet, de deur des hemels opendoet, de
vijand staat hier om ons heen, Gij kunt ons helpen, Gij alleen.
6. De enige, drie-ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer, die in het
vaderhuis ons geeft het leven dat geen einde heeft.

Overgang naar de Goede vrijdag
Lezing:

Johannes 13:21-30

Viool en orgel:

Sonata 5 nr.8 : Sarabanda Largo cantabile – A.Corelli

