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Voorganger: Marleen Schoonderwoerd
Organist: Gerrit Christiaan de Gier
m.m.v. Adrie Zwijnenburg (sopraan) en Augusta van Lingen (fluit)
Orgel en fluit Larghetto (uit Sonate 4 in a) | G.F. Händel (1685-1755)
Voorganger: Het offer voor God is een leven dat zich geeft
Allen: Wie zich in liefde aan U geeft tot in de dood, zult U niet verachten
V: Here, open onze lippen
A: Dan zal onze mond Uw lof verkondigen
V: O God, kom ons te hulp
A: Here, haast U ons te helpen
V: Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest
A: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
V: Geprezen zij de Here
A: De Naam van de Here zij geprezen!
Moment van stilte
Psalmgebed: Psalm 7 vers 1 en 2
1 HERE mijn God, Gij hoedt mijn leven,
ik heb het in uw hand gegeven,
breid over mij uw vleugels uit,
de vijand is belust op buit:
hij wil mij als een leeuw verslinden.
Laat, HEER, zijn klauwen mij niet vinden,
niet slepen naar zijn woest gebied,
terwijl geen mens mij bijstand biedt.

2 Wanneer het waar is dat mijn handen
bevlekt zijn met geweld en schande,
wanneer ik goed vergeld met kwaad,
dan treffe mij des vijands haat.
Ben ik een schenner van de vrede,
dan mag hij mij in 't stof vertreden.
Maar, HEER mijn God, ik heb behoed
de man die dorstte naar mijn bloed.
Gebed van inkeer en verootmoediging
Schriftlezing: Lucas 22:14-30
Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de
maaltijd. 15Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit
pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt.
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Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn
vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’ 17Hij nam een beker,
sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar
door. 18Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht
van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ 19En hij nam een
brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit
is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw,
om mij te gedenken.’ 20Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei:
‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat
door mijn bloed gesloten wordt. 21Maar weet wel dat degene die mij zal
uitleveren samen met mij aan deze tafel aanligt. 22Want de Mensenzoon
moet heengaan zoals het voor hem bepaald is, maar wee de mens die
hem zal uitleveren.’ 23Ze vroegen zich onder elkaar af wie van hen zoiets
zou kunnen doen. 24Toen ontstond er onder hen onenigheid over de vraag
wie van hen de belangrijkste was. 25Jezus zei tegen hen: ‘Vorsten oefenen
heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken, en wie macht heeft
laat zich weldoener noemen. 26Laat dat bij jullie niet zo zijn! De
belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar.
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Want wie is belangrijker, degene die aanligt om te eten of degene die
bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar ik ben in jullie midden als
iemand die dient. 28Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij mij
gebleven. 29Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn Vader mij
voor het koningschap bestemd heeft: 30jullie zullen in mijn koninkrijk eten
en drinken aan mijn tafel, en zetelen op een troon om recht te spreken
over de twaalf stammen van Israël.
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Zingen: Gezang 157 ( Tussentijds)

2 Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,
was Jezus de weg niet ten einde gegaan.
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen
Om in zijn lichaam onze dood te doorstaan.
3 Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven,
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd,
die tot de dood zich prijs heeft willen geven,
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest.
4 Gij eerste der mensen, die weerloos en éénzaam
als graan in de aarde gestorven zijt,
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam,
van harte maak tot wederdienst ons bereid.

Overdenking
Muzikaal meditatief moment (orgel en sopraansolo)
Psalm 51:5-6 | Constantijn Huygens (1596-1687)’, uit ‘Pathodia sacra et
profana’

Ininquitatem meam ego cognovi,
Et peccatum meum contra me est semper
Tibi soli peccavi
Et malum contra te feci
Ik ken mijn wandaden,
ik ben mij steeds van mijn zonden bewust,
tegen U, tegen U alleen heb ik gezondigd,
ik heb gedaan wat slecht is in Uw ogen.
Gebeden (afgesloten met het Onze Vader)
Zingen: Gezang 182: 1, 3 en 4
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.

3 Die gewillig waart ten dode,
in het duister van de pijn
U ten offer hebt geboden,
hoe verlaten moest Gij zijn,
troosteloos aan 't kruis gehangen
opdat wij uw troost ontvangen.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
4 Alle leed hebt Gij geleden,
Gij gedragen met geduld.
Als een worm zijt Gij vertreden
zonder schuld, om onze schuld,
opdat wij door U verheven
als verlosten zouden leven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
Zegenbede
V: De vrede van God die alle verstand te boven gaat zal onze harten en
gedachten behoeden in Christus Jezus.
A: Amen
Orgel en fluit Jezus' kruis, Zijn angst en pijn (Zingend Geloven I, Lied 47) |
Willem Vogel (1920-2010)

