Muziekfilmpje: ‘Befehl Du deine Wege’
Overdenking
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Orgelspel
Afkondiging van de collecte
VIERING MAALTIJD VAN DE HEER

- Nodiging
- Lofgebed
- Tafelgebed
- Onze Vader
- Inzettingswoorden
- Vredegroet
- Delen van Brood en Wijn
- Muziekfilmpje: ‘Neem mij aan zoals ik ben’

Witte Donderdag 2020
Viering Maaltijd van de Heer

De Avondmaalstafel wordt afgeruimd en leeg gemaakt, teken van ontlediging van Christus
De diaken bidt met ons het Luthers Avondgebed
Lezen: Johannes 18: 1-2
181Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen
naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard
in, met zijn leerlingen. 2Judas, zijn verrader, kende deze plek
ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen.
Muziekfilmpje: ‘Taizé, Blijf bij mij’
Hier onderbreken wij de dienst die morgen weer verder gaat
Orgelspel

M.m.v.
Ds. Annelieke Warnar, Heeg
Ds. Dussie Hofstra, IJlst
en in verbondenheid met Jutrijp-Hommerts, Gaastmeer, Oudega e.o. en Oosthem-Abbega-Folsgare
Pianist Ludwin Hiemstra uit Offingawier

Voor de dienst is er orgelspel
Welkom en mededelingen
Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken
Wanneer de Paaskaars brandt, spreken wij uit:
Diaken:
Allen:
Diaken:
Allen:
Diaken:

Wees hier aanwezig, God,
Licht in ons midden!
Laat onze ogen uw heerlijkheid zien
In uw licht zien wij het licht
Wij zijn stil voor God

Stil gebed
Muziekfilmpje: Psalm 67: 1 en 2
Votum en Groet

V:
A:
V:
A:
V:
A:

Onze hulp is in de naam van de HEER
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
die trouw is - in tijd en eeuwigheid
EN DIE HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT
Genade en vrede in overvloed
AMEN

Gebed
Schriftlezing: Exodus 12: 1-11

121De HEER zei tegen Mozes en Aäron, nog in Egypte:
2
‘Voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het
jaar zijn. 3Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: “Op de
tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje
uitkiezen, elk gezin één. 4Gezinnen die te klein zijn om een heel
dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren een, rekening houdend met het aantal personen en met wat ieder nodig
heeft. 5Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van
een geit, als het maar een mannelijk dier van één jaar oud is
zonder enig gebrek.

6

Houd dat apart tot de veertiende van deze maand; die dag
moet de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de
avondschemer slachten. 7Het bloed moeten jullie bij elk huis
waarin een dier gegeten wordt, aan de beide deurposten en aan
de bovendorpel strijken. 8Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht, met ongedesemd brood en bittere kruiden. 9Het
dier mag niet halfgaar of gekookt worden gegeten, maar uitsluitend geroosterd, en in zijn geheel: met kop, poten en ingewanden. 10Zorg dat er de volgende morgen niets meer van over is.
Mocht er toch iets overblijven, dan moet je dat verbranden. 11Zo
moeten jullie het eten: met je gordel om, je sandalen aan en je
staf in de hand, in grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van de
HEER, het pesachmaal.
Orgelspel
Schriftlezing: Johannes 13: 1-2, 21-30
131Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief,
en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 2Jezus en zijn
leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas,
de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden.
21

Nadat hij dit gezegd had werd Jezus diepbedroefd, en hij verklaarde: ‘Waarachtig, ik verzeker jullie: een van jullie zal mij verraden.’ 22De leerlingen keken elkaar aan en vroegen zich af wie
hij bedoelde. 23Een van hen, de leerling van wie Jezus veel
hield, lag naast hem aan tafel aan, 24en Simon Petrus beduidde
hem dat hij moest vragen wie Jezus bedoelde. 25Hij boog zich
dicht naar Jezus toe en vroeg: ‘Wie, Heer?’ 26‘Degene aan wie ik
het stuk brood geef dat ik nu in de schaal doop,’ zei Jezus. Hij
doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas, de
zoon van Simon Iskariot. 27Op dat moment nam de duivel bezit
van Judas. Jezus zei: ‘Doe maar meteen wat je van plan bent.’
28
Niemand aan tafel begreep waarom hij dit zei; 29omdat Judas
de kas beheerde, dachten sommigen dat Jezus bedoelde dat hij
inkopen voor het feest moest doen, of dat hij iets aan de armen
moest geven. 30Judas nam het brood aan en ging meteen weg.
Het was nacht.

