Orde van dienst

Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Voor de dienst op Witte Donderdag 18 april 2019
In de Hervormde Kerk te Rijsoord om 19.30 uur

Zingen: Psalm 43 : 4 en 5 (Liedboek)
Wij doen dit indien mogelijk staande en blijven staan tot na Votum en Groet

4
Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

5
Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op 's Heren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de Heer.

Stil Gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 111 : 2 en 6 (Liedboek)

Viering Heilig Avondmaal

2
Zijn doen is louter majesteit,
zijn luister, zijn gerechtigheid
houdt eeuwig stand,
blijft eeuwig gelden.
Genadig en barmhartig is
de HEER, en zijn gedachtenis
eeuwig waar Hij zijn daden stelde.
Gebed om de Heilige Geest
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6
Van alle wijsheid het begin
is: vrees den HEER met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

Schriftlezing: Johannes 17 : 20 t/m 26 (uit de NBG-1951)
En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in
Mij geloven, 21 opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat
ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 22 En
de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één
zijn, gelijk Wij één zijn: 23 Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één,
opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad
hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.
24 Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt – Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij
zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij
hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld. 25 Rechtvaardige Vader,
de wereld kent U niet, maar Ik ken U, en dezen weten, dat Gij Mij gezonden
hebt; 26 en Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken,
opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen.
20

Zingen: Gezang 183 : 4 en 6 (Liedboek)
4
Houdt Gij mij in uw hoede,
Gij die uw schapen telt,
o bron van al het goede,
waar uit mijn leven welt.
Gij die mijn ziel wilt laven
met liefelijke spijs,
Gij overstelpt met gaven
tot in het paradijs.

6
Wanneer ik eens moet heengaan
ga Gij niet van mij heen,
laat mij dan niet alleen gaan
niet in de dood alleen.
Wees in mijn laatste lijden,
mijn doodsangst, mij nabij.
O God, sta mij terzijde,
die lijdt en sterft voor mij.

Schriftlezing: Matteüs 26 : 36 t/m 49 (uit de NBG-1951)
Getsemane
36 Toen ging Jezus met hen naar een plaats, genaamd Getsemane, en Hij
zeide tot de discipelen: Zet u hier neder, terwijl Ik heenga om daar te bidden.
37 En Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs mede en Hij begon
bedroefd en beangst te worden. 38 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is zeer
bedroefd, tot stervens toe; blijft hier en waakt met Mij. 39 En Hij ging een
weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad,
zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan;
doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.
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En Hij kwam bij zijn discipelen en vond hen slapende, en Hij zeide tot
Petrus: Waart gijlieden zo weinig bij machte één uur met Mij te waken?
41 Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar
het vlees is zwak. 42 Wederom, ten tweeden male, ging Hij heen en bad,
zeggende: Mijn Vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat
Ik die drinke, uw wil geschiede! 43 En toen Hij terugkwam, vond Hij hen
slapende, want hun ogen waren bezwaard. 44 En Hij liet hen daar en ging
wederom heen en bad ten derden male, opnieuw dezelfde woorden
sprekende. 45 Toen kwam Hij bij de discipelen en zeide tot hen: Slaapt nu
maar en rust. Zie, de ure is nabijgekomen, en de Zoon des mensen wordt
overgeleverd in de handen van zondaren. 46 Staat op, laten wij gaan. Zie, die
Mij overlevert, is nabij.
40

De gevangenneming
47 En terwijl Hij nog sprak, zie, daar was Judas, één van de twaalven, en met
hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden vanwege de
overpriesters en oudsten des volks. 48 En die Hem overleverde had hun een
teken gegeven, zeggende: Die ik zal kussen, die is het; grijpt Hem. 49 En
terstond trad hij op Jezus toe en zeide: Wees gegroet, Rabbi, en hij kuste
Hem.
Zingen: Weerklank nr. 144 : 1, 2 en 3
1
Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.

2
En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.

Refrein:
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen ied’re dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.

Refrein:
3
Zie je de wonden zo diep.
De hand die aarde_en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.
Refrein:

Preek: vanuit Matteüs 26 : 38 “Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot
stervens toe; blijft hier en waakt met Mij.”
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Zingen: Opwekking nr. 277
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U,
glorie voor Uw naam.

Avondmaalsgebed
Zingen: Gezang 358 : 1, 2, 5 en 6
Onder het zingen van deze woorden wordt de tafel in gereedheid gebracht

1

Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

2

Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

5

Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt,
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;
berg me_in uw liefde, Heer, en zegen mij.

6

U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der eeuwigheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Formulier voor het Heilig Avondmaal
Zingen: Opwekking nr. 464 : 1 en 3
1

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Nodiging en Viering
Aan de 1e tafel worden genodigd de Belijdeniscatechisant en zijn familie.
Aan tafel zingen wij Op Toonhoogte nr. 150 : 1, 3 en 4 (nieuwe uitgave nr. 190)

3
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Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

1

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad; de weg waarop ik ga,
zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
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3

Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer;
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
en in uw vergeving leef ik nu.

4

Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samen bracht;
en op duizend wegen, zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee.
’t Klink’ over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d’aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!
Zegen
We beantwoorden de zegen met: Gezang 456 : 3 (Liedboek)
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer!

Dankgebed en voorbeden
Zingen: Opwekking nr. 366
Wij doen dit indien mogelijk staande tot aan het einde van de dienst

Orgelspel

Kroon Hem met gouden kroon
het Lam op zijnen troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak! Mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheen,
die ’t heil voor u verwierf.
Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ’t gans heelal
wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len aan Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich terneer,
voor zulke wond’re pracht.
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