17 maart 2019 – 10.00 uur – AA Kramer
orgel/piano: Jannes Munneke
schriftlezing: Nora Rodenhuis
Orde van dienst:
Welkom
Verlangen: Lukas 22: 14-16
Votum en zegengroet
GK 237 (vgl GK06 gz155): 1, 2, 3
Gebed
Kinderen
Themalied
Lezen: Lukas 22: 1-34
LB 389 Het brood dat ons voor ogen staat
Tekst: Lukas 22: 31-34
Preek
GK ps116: 1, 3, 7
Heilig Avondmaal
Geloofsbelijdenis
Bij klaar maken tafel: Sela - Aan uw tafel
Zingen bij aangaan:
LB 400 Voordat ik kan ontvangen…
LB 575 Jezus, leven van ons leven
LB 976 Ons heeft de Heer…
Wet: Zingen: GK 237 (vgl GK06 gz155): 4, 5 ´Ja, amen, ja..
Beloften in lijn van de tien woorden.
Gebed
collecte
Opw. 331 Breng dank aan de eeuwige.
Zegen.

17 maart 2019 – 10.00 uur – AA Kramer
orgel/piano: Jannes Munneke
schriftlezing: Nora Rodenhuis
Orde van dienst:
Welkom
Verlangen: Lukas 22: 14-16
14

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. 16Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft
gevonden in het koninkrijk van God.’
Votum en zegengroet
GK 237 (vgl GK06 gz155): 1, 2, 3
1 God, enkel licht,
voor wiens gezicht
niets zuiver wordt bevonden,
ziet ons bevlekt,
met schuld bedekt,
misvormd door duizend zonden.
2 Der sterren pracht
is bij Hem nacht,
hoe hel zij schitteren mogen,
en wij, in staat
tot zoveel kwaad,
wat zijn wij in zijn ogen?
3 Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!
U zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten.

Gebed
Kinderen
Themalied
’t Plein voor de tempel lijkt meer op een markt.
Jezus roept boos en gekwetst:
‘Hier is het tempelplein niet voor bedoeld!
Gods huis is een plaats voor gebed!’
De leiders besluiten: Jezus moet dood,
want als hij vertelt is de aandacht te groot.

refrein
Met deze verhalen gaan wij richting Pasen
en volgen de weg zoals Jezus die ging.
Samen met hem zijn wij onderweg,
wij volgen hem tot aan een nieuw begin.

Lezen: Lukas 22: 1-34
221Het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach genoemd wordt, was bijna aangebroken. 2De
hogepriesters en de schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen,
maar dan heimelijk, bang als ze waren voor de reactie van het volk. 3Toen nam Satan bezit van Judas,
bijgenaamd Iskariot, een van de twaalf. 4Hij ging naar de hogepriesters en tempelwachters en
besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleveren. 5Ze waren opgetogen en spraken af
dat ze hem voor zijn diensten zouden betalen. 6Judas nam hun aanbod aan en zocht een gunstige
gelegenheid om Jezus aan hen uit te leveren, zonder dat het volk het zou merken.
7
8

De dag van het Ongedesemde brood waarop het pesachlam geslacht moest worden, brak aan.

Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: ‘Ga voor ons het pesachmaal bereiden,

zodat we het kunnen eten.’ 9Ze vroegen hem: ‘Waar wilt u dat we het bereiden?’ 10Hij antwoordde:
‘Let op, wanneer jullie de stad in gegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water
draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat, 11en zeg tegen de heer van dat huis: “De meester
vraagt u: ‘Waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?’” 12Hij zal
jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht; maak het daar klaar.’ 13Ze gingen op weg, en alles
gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal.
14

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. 16Want 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.

21

Maar 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.
24

Toen 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. 27Want 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.
28

Jullie 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.
31
32

Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven.

Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent

gekomen, moet jij je broeders sterken.’ 33Simon antwoordde: ‘Heer, ik ben zelfs bereid om met u de
gevangenis in te gaan en te sterven.’ 34Maar Jezus zei: ‘Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet
kraaien voordat je driemaal geloochend hebt dat je mij kent.’
LB 389 Het brood dat ons voor ogen staat
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.
2 De beker die de ronde doet,
het is de omloop van uw bloed,
het spreekt van een geheimenis,
uw hartslag die ons leven is.
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.
4 Gij die een broodhuis voor ons zijt,
een wijngaard die het hart verblijdt,
Heer Jezus, die ons drenkt en voedt,
Gijzelf zijt onze overvloed.

Tekst: Lukas 22: 31-34
31
32

Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven.

Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent

gekomen, moet jij je broeders sterken.’ 33Simon antwoordde: ‘Heer, ik ben zelfs bereid om met u de
gevangenis in te gaan en te sterven.’ 34Maar Jezus zei: ‘Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet
kraaien voordat je driemaal geloochend hebt dat je mij kent.’
Preek
GK ps116: 1, 3, 7
1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER
hoort naar mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt zijn oor, ‘k roep tot Hem al mijn dagen.
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.
3 Ik prijs mijn God in zijn rechtvaardigheid.
Zijn liefde heeft genadig mij gedragen.
Wie weerloos zijn en om ontferming vragen,
bewaart de HEER in zijn barmhartigheid.
7 Goed en getrouw, weldadig is de HEER.
Hoe zal ik al zijn gaven Hem vergelden?
‘k Zal bij de kelk van heil zijn naam vermelden,
ik roep Hem aan en geef Hem lof en eer.
Heilig Avondmaal
Geloofsbelijdenis
Bij klaar maken tafel: Sela - Aan uw tafel

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.
U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:
in vertrouwen leg ik alles voor U neer.
De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:
door de kracht van uw genade ben ik vrij!

Zingen bij aangaan:

LB 400 Voordat ik kan ontvangen…
1 Voordat ik kan ontvangen brood en wijn
en delen in de maaltijd van de Heer,
erken ik wat er donker is in mij
en leg dat neer.
2 Het woord van steun en troost dat ik niet sprak,
de hand die ik in trots niet reiken kon,
de vriendschap die in drukte onderging –
ik leg het neer.
3 Mijn blik, soms onverschillig afgewend,
mijn wil zo fel aan anderen opgelegd,
elk spottend woord waarmee ik heb gekwetst –
ik leg het neer.
4 In deze kring ziet Christus zelf mij aan.
Ik vraag en schenk vergeving ieder hier,
dat alles wat zijn vrede tegenwerkt
wordt neergelegd.
5 Heer Jezus, deelgenoot aan deze dis,
ik maak mij leeg en strek mij handen uit
naar U, naar alles wat U geven wilt
in brood en wijn.

LB 575 Jezus, leven van ons leven
1 – allen
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.
2 – mannen
Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
3 – vrouwen
Die gewillig waart ten dode,
in het duister van de pijn
U ten offer hebt geboden,
hoe verlaten moet Gij zijn,
troosteloos aan 't kruis gehangen
opdat wij uw troost ontvangen.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
4 – mannen
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.
5 – vrouwen
Koning tot een spot getekend
met een riet en doornenkroon,
bij de moordenaars gerekend
overstelpt met smaad en hoon,
opdat naar uw welbehagen
wij de kroon der ere dragen.
Duizend, duizenmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

6 – allen
Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

LB 976 Ons heeft de Heer…
1 Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven,
leesbaar voor mensen als zijn erfenis.
Ons leven mag zich voluit laten lezen,
herkenbaar als zijn eigenhandig schrift.
2 Wie kan in ons een brief van Christus lezen,
als niet de Geest ons aan elkander rijgt,
die ons als dode, levenloze letters
beademt en tot nieuwe zin herschrijft ?
3 Om woord voor woord zijn liefde te vertalen,
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin.
Om mensen zijn ontferming te herhalen
zijn wij gezonden, deze wereld in.

Wet: Zingen: GK 237 (vgl GK06 gz155): 4, 5 ´Ja, amen, ja..
4 Ja, amen, ja,
op Golgota
stierf Hij voor onze zonden,
en door zijn bloed
zijn wij voorgoed
gereinigd van de zonden.
5 Wil, U ter eer,
steeds meer en meer
’t geloof in ons versterken.
Dan zullen wij,
uit dankbaarheid,
uit liefde het goede werken.
Beloften in lijn van de tien woorden.
Gebed
collecte

Opw. 331 Breng dank aan de eeuwige.
Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond.
Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond.
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons.
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons.
Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond.
Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond.
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons.
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons.
Breng dank.
Zegen.

