Luisterdienst op Witte Donderdag, 9 april 2020
Protestantse Gemeente Maassluis, 19.30 uur, Groote Kerk
U wordt uitgenodigd om van tevoren brood en wijn of druivensap klaar te zetten, zodat wij tegelijkertijd, ook al zijn
wij niet fysiek bijeen, de Maaltijd van de Heer kunnen vieren.

Voorbereiding
- Welkom
- Lied: Lied 67 A: refrein steeds door allen, 1 zanggroepje, 2 allen, 3 zanggroepje en 4 allen:
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, halleluja, halleluja!
1.

Ja, heel de aarde moet God wel prijzen, loven zijn machtig beleid,
omdat Hij steeds op wondere wijze alles bestuurt in gerechtigheid.

Heel de aarde …
2.

Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen, toont ons zijn aanschijn van licht,
Hij gaat ons voor op alle wegen, heeft uit de zonde ons opgericht.

Heel de aarde …
3.

Hij is de God, die ons verblijdde, die onze nood heeft verstaan,
die ons een hemels paasmaal bereidde en zonder vrees door de wereld laat gaan.

Heel de aarde …
4.

Laat alle volken uw almacht vrezen, aller lof zij U gewijd,
laat, Heer, uw naam bezongen wezen in aller eeuwen eeuwigheid.

Heel de aarde …
- Bemoediging en groet
Dienst van het Woord
- Gebed
- Eerste Schriftlezing: Exodus 12: 1-28
- Lied: Psalm 116: 1 zanggroepje, 4 allen, 6 zanggroepje en 8 allen:
1. God heb ik lief, want die getrouwe HEER
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
4. O God, mijn God, die van de dood mij redt,
mijn tranen afwist! Voor het oog des HEREN
mag ik weer vrij in ’s levens land verkeren,
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.
6. Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van ’s HEREN heil geheven
en roem voor heel het volk zijn grote naam.
8. Voor ’t oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in ’s HEREN voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem

- Tweede Schriftlezing: Johannes 13: 1-15
- Lied: Lied 395: 1 zanggroepje, 2 allen, 3 zanggroepje en 4 allen; refrein
steeds door allen:
1. Op de avond toen de uittocht uit Egypte werd gevierd
en de matse werd gebroken en de wijn werd ingeschonken,
toen heeft Jezus aan zijn mensen een geheim geleerd:
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.
2. Op die avond van het paasfeest heeft Hijzelf ons uitgelegd,
dat het brood ons werd gegeven als een teken van zijn leven,
dat Hij uitdeelt aan zijn mensen, dat heeft Hij gezegd.
Wij gaan rond …
3. 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.
Wij gaan rond …
4. Op die maaltijd van het paasfeest, op de avond voor zijn dood,
zei Hij: zelf zal Ik erbij zijn op het feest waar jullie vrij zijn,
op de maaltijd die God aanricht, en dat feest wordt groot.
Wij gaan rond …
- Overweging
- Orgelspel / Muziek
Dienst van de Tafel, gebeden en de gaven
- Dankgebed, voorbeden en stil gebed
- Gezongen tafelgebed “Die naar menselijke gewoonte”:
Die naar menselijke gewoonte
met een eigen naam genoemd werd
toen hij in een ver verleden
werd geboren, ver van hier:
die genoemd werd Jesjoe, Jezus,
zoon van Jozef, zoon van David,
zoon van Jesse, zoon van Juda,
zoon van Jacob, zoon van Abram,
zoon van Adam, zoon van mensen,
die ook zoon van God genoemd wordt,
heiland, visioen van vrede,
licht der wereld, weg ten leven,
levend brood en ware wijnstok,
die, geliefd en onbegrepen,
werd bewaard in taal en teken
als een eeuwenoud geheim,

als een wachtwoord doorgegeven,
als een vreemd vertrouwd verhaal,
die een naam in mijn geheugen,
die de stem van mijn geweten,
die mijn waarheid is geworden,
hem gedenk ik hier en noem ik,
als een dode die niet dood is,
als een levende geliefde,
die gekozen heeft te leven
voor de armsten van de armen,
helpman, reisgenoot en broeder
van de allerminste mensen,
die, ten dage dat hij rondging
door de dorpen van zijn landstreek,
mensen aantrok en bezielde,
hen verzoende met elkaar,
die niet steil en ongenaakbaar,
niet hooghartig, als een heerser,
maar in knechtsgestalte leefde,
die zijn leven voor zijn vrienden
prijsgaf, door een vriend verraden,
die, getergd tot op het kruis,
voor zijn vijand heeft gebeden,
die, van God en mens verlaten,
is gestorven als een slaaf,
die gestrooid is in de akker
als het kleinste van de zaden,
die daar wacht een lange winter
in de stilte van de dood,
die als graan geoogst zal worden,
die als brood gedeeld wil worden,
om in mensen mens te worden,
die, verborgen in zijn God,
onze vrede is geworden,
onze ziel tot rust gekomen,
die ons groet vanuit zijn verte,
die ons aankijkt van dichtbij,
als een kind, een vriend, een ander,
hem gedenk ik hier en noem ik
en beveel hem bij je aan
als je levende geliefde,
als de mens die naast je is.
- Instellingswoorden
- Gebed van de Heer
- Delen van brood, wijn en druivensap
Overgang naar Goede Vrijdag

- Schriftlezing: Matteüs 26; 36-46
- Lied: Lied 571: 1 en 2 zanggroepje, 3 allen, 4 zanggroepje en 5 allen:
1. In stille nacht houdt Hij de wacht
waar alle anderen slapen.
De ogen zwaar, de harten moe,
hebben wij Hem verlaten.
2. Waarom blijft niet het laatste lied
in onze harten hangen?
De lofzang klonk, maar is verstomd.
De dood houdt ons omvangen.
3. Een beker vol van vreugdewijn
heeft Hij met ons gedronken.
Een bittere kelk vol eenzaamheid
hebben wij Hem geschonken.
4. In stille nacht heeft Hij volbracht
de doortocht van ons leven.
De nieuwe morgen van Gods trouw
heeft Hij aan ons gegeven.
5. Tot aan het einde van de tijd
zal ik zijn wachtwoord horen:
Waak dan en bid! Zo blijft Hij mij
en ik Hem toebehoren.
- Stilte

THUISCOLLECTE:
U kunt thuis bijdragen aan de collecte. Ga voor informatie over de collecte en hoe u kunt bijdragen naar:
www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte

