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Orgelspel 

DE VOORBEREIDING 
 
Woord van welkom 
We gaan staan en zijn stil voor God.  
 
We ZINGEN: Psalm 42: 1. 

Evenals een moede hinde  
naar het klare water smacht,  
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,  
die ik ademloos verwacht.  
Ja, ik zoek zijn aangezicht,  
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven,  
juichend staan in zijn voorhoven?  
 

Beginwoorden en Groet 
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v. De Heer zij met u;  
A. ook met u zij de Heer.                (We gaan zitten.)  
 
We ZINGEN Lied 833 twee keer.  

Neem mij aan zoals ik ben,  
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.  
 

DE DIENST van het WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
We ZINGEN Lied 556: 1 en 4. 

Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,  
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,    
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.  
Ons is een loflied in de mond gegeven,  
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.   

 
Eerste Schriftlezing: Micha 6: 6 t/m 8 
  



WE ZINGEN Lied 838: 1 en 2. 
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.  
 

Tweede Schriftlezing: Lucas 22: 54 t/m 65 
 
We ZINGEN Lied 576-B: 1. 

O hoofd vol bloed en wonden, 
bedekt met smaad en hoon, 
o hoofd, zo wreed geschonden,  
uw kroon een doornenkroon, 
o hoofd eens schoon en heerlijk 
en stralend als de dag, 
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 
Ik groet U vol ontzag!  
 

Overdenking en stilte 
 
We ZINGEN Lied 457, twee keer. 

Zuivere vlam, verdrijf met je licht 
de angsten van ons hart. 
 

DE DIENST van GEBEDEN en GAVEN 
 
Kort Gebed 
Aandacht voor de collectedoelen 
 

De VIERING van de MAALTIJD van de HEER 
  



Nodiging 
We ZINGEN Lied 395: 3 en 4. 

Op die avond, toen de beker  
werd gezegend door de Heer 
zei Hij: wat jullie misdeden, 
dat is nu voorgoed verleden,  
je mag leven van vergeving,  
nu en telkens weer.  
Refrein 
Wij gaan rond met het brood,  
wij gaan rond met de wijn 
want iedereen mag leven en vrolijk zijn.  
Wij gaan rond met het brood,  
wij gaan rond met de wijn 
want iedereen mag leven en vrolijk zijn.  
 
Op die maaltijd van het paasfeest, 
op de avond voor zijn dood 
zei Hij: zelf zal Ik er bij zijn  
op het feest waar jullie vrij zijn, 
op de maaltijd die God aanricht, 
en dat feest wordt groot!  
Refrein: Wij gaan rond met het brood,… 

 
Het Tafelgebed.  
v. De Heer zal bij u zijn 
a. De Heer zal u bewaren 
v. Verheft uw harten!  
a. Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
v. Laten wij de Heer, onze God, danken. 
a. Het past ons de Heer te danken.  
 
v. ……en wij ZINGEN vol vreugde U toe (Lied 985: 1) 

Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 
boven ons mensen: de Naam van God de Heer! 
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 
mensen beneden zingen U ter eer! 

v. ……want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, nam Hij het brood, sprak de 
dankzegging uit, brak het en zei:  
Dit is mijn lichaam voor jullie. 
Doet dit tot mijn gedachtenis. 
Evenzo ook de beker nadat de Maaltijd was afgelopen  
en Hij zei:  
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.  
Doet dit, zo dikwijls jullie die drinken,  
tot mijn gedachtenis.   
  



We ZEGGEN: 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,  
verkondigen wij zijn dood en leven, totdat Hij komt.  
v. Maranatha! 
a. Kom, Heer Jezus, kom!  
v. ……….(gebed om de Geest over de gaven van brood en wijn) 
We bidden samen het Oecumenisch Onze Vader 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
uw Naam worde geheiligd,  uw Koninkrijk kome,  
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk  
en de kracht  en de heerlijkheid 
in eeuwigheid.  AMEN. 

 
De voorganger zegt:  
Christus, heilig Godslam, die der wereld zonden draagt, 
ontferm U over ons; 
Christus, heilig Godslam, die der wereld zonden draagt, 
ontferm U over ons; 
Christus, heilig Godslam, die der wereld zonden draagt, 
geef ons uw vrede!  Amen. 
 
De vredegroet   
De woorden over brood en wijn.  
We delen brood en wijn. 
Korte dankzegging 
 

DE AFSLUITING van de DIENST 
 
We ZINGEN Lied 575: 1. 

Jezus, leven van ons leven,  
Jezus, dood van onze dood,  
Gij hebt U voor ons gegeven,  
Gij neemt op U angst en nood,  
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer.  

  



De OVERGANG naar de GOEDE VRIJDAG 
 
We lezen: Marcus 14:32 t/m 36 
 
 
Er wordt geen zegen gezegd, want de ene doorgaande  
dienst van de Paascyclus (donderdag - vrijdag - zaterdag)  
gaat morgenavond verder.  
 

We verlaten in stilte de kerk. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


