Orde van dienst voor de viering op
Witte Donderdag
29 maart 2018 om 19.30 uur
Lutherse Kerk te Woerden

Toelichting
De avonddienst op Witte Donderdag vormt de inzet van het ‘Sacrum Tridium’,
de drie heilige dagen van Pasen. Vanavond staat de instelling van het
avondmaal centraal. De kleur van de dag is wit: het licht van de Opstanding
breekt reeds door. Midden in de dood zijn wij in het leven. In de eerste lezing
uit Exodus lezen we over de uittocht uit het slavenhuis Egypte. In
verbondenheid met Israël vieren we de maaltijd met matses: de platte,
ongezuurde broden. Ook Jezus vierde met zijn leerlingen deze maaltijd en Hij
betrok de woorden over de wijn en het brood op Zichzelf (‘Doet dit tot mijn
gedachtenis’). Zo wordt Hij voor ons leeftocht voor onderweg. De kerk is op
Witte Donderdag het verhaal van de voetwassing uit Johannes gaan lezen.
Waar de andere drie evangelisten berichten van het laatste avondmaal, vertelt
Johannes over de voetwassing. Ook hierin deelt Jezus zijn leven met ons. In de
voetwassing laat Jezus zien hoe Hij zijn weg in dienstbaarheid gaat. De
voetwassing is verbeeld in de schaal en de kruik op de tafel. Zijn voorbeeld is
een opdracht aan ons: ‘Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb
gedaan, moet jullie ook doen’ (Johannes 13, 15). De antifoon zingt: ‘Ik geef
jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief’ (Johannes 13, 34).
Vanavond keert in de liturgie ook het gloria weer terug, dat vanaf Aswoensdag
niet meer werd gezongen. Tijdens het gloria worden vanouds de klokken
geluid.
Zo vreugdevol als de dienst is begonnen, zo verstild en sober eindigt de dienst.
We verlaten de zaal van het avondmaal en volgen Jezus op zijn weg naar
Gethsemane. Wij ruimen de tafel af. Het feest is afgelopen. We wisselen, zou je
kunnen zeggen, van decor. We verlaten in onze verbeelding de zaal van het
Laatste Avondmaal en gaan naar buiten. We begeven ons in het donker naar de
hof van de Olijven. Daar vraagt Hij ons om met Hem te waken.
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De voorbereiding


wij worden stil

Orgelspel


wie kan gaat staan

Intredelied: Tussentijds 157:
‘Gedenken wij dankbaar de daden des Heren’

2. Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,
was Jezus de weg niet ten einde gegaan.
Wie zouden wij zin, 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 eenzaam,
als graan in de aarde gestorven zijt,
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam,
van harte maak tot wederdienst ons bereid.
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Votum
In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
Bemoediging
Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Wees hier aanwezig, God,
op het feest dat Gij ons hebt toebereid.
Verzamel ons bij de uittocht,
van Jezus Messias
en bekleed ons met het witte licht
en de liefde van uw Zoon.
Amen.


wij gaan zitten

Zingen: Psalm 67

omsloten door Introïtusantifoon voor Witte Donderdag :
“Wij roemen in het kruis van de Heer Jezus Christus. In Hem is ons heil, ons
leven en verrijzenis, door wie wij verlost en bevrijd zijn.”
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Psalm 67: 1

2. De volken zullen U belijden,
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwe naam.
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.
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3. De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, / onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.
Schuldbelijdenis
voorganger:

Christus is in deze wereld gekomen, als de Vredevorst. Maar
wij hebben ons gekeerd naar wegen van oorlog en haat.
Daarom nodig ik u uit om mee te bidden in een gebed, waarin
wij ons schuld belijden, voor God, onze naasten en de wereld.

allen:

God van genade,
U bent tot ons gekomen in onze redder, Jezus Christus,
maar wij hebben Hem bespot, ontkent, zelfs verraden met
een kus.
We hebben zijn gebod niet opgevolgd,
elkaar lief te hebben zoals Hij ons heeft liefgehad.
Herstel Uw liefde in ons,
door het brood en de wijn die wij vanavond delen,
want U liefde is eindeloos, ook al zijn wij ontrouw.
Herstel ons door de kracht van uw heilige Geest,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Kyrie en gloria: lied 299f

6

Gebedsgroet
voorganger:

allen:
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Gebed van de dag
voorganger:
God, deze avond is geheiligd toen uw Zoon, onze Heer,
zich tot bevrijding van alle mensen aan de dood overleverde
en het sacrament van lichaam en bloed toevertrouwde aan
zijn kerk.
Wij vragen U:
leer ons - naar de wet van het nieuwe verbond zo elkaar lief te hebben, als Hij ons heeft liefgehad,
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
die leeft met U in de eenheid van de heilige Geest
God door de eeuwen heen.
allen:
Amen
De heilige Schrift
Eerste lezing uit de Thora: Exodus 12: 15-20
Antwoordpsalm: Psalm 116: 1, 2, 3, 6, 8

2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel.
3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.
8

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 noem 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.
Epistellezing: 1 Korintiërs 11: 23-26


wie kan, gaat staan

Lied 569
Tijdens het zingen van dit lied wordt het water uitgegoten in de schaal.
cantorij: 1.Toen Jezus wist: nu is gekomen
het uur om door de nacht te gaan,
heeft Hij een linnen doek genomen
en water in een schaal gedaan.
allen: 2

3. Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toe gegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
Hij doet ons zijn geringheid aan.
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4. Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag,
ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.
Evangelielezing: Johannes 13: 1-17
Acclamatie: 339f



wij gaan zitten

Preek
Zingen: lied 569
cantorij: 1
Het hoogste woord daalt uit het licht
en blijft toch voor Gods aangezicht.
Het geeft zich over aan de nacht,
zo wordt zijn grote werk volbracht.
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Eén van zijn leerlingen verraadt
Hem aan de vijand die Hem haat.
Maar aan het maal des levens geeft
Hij zich aan hen als brood dat leeft.

3

In twee gedaanten, brood en wijn,
wil Hij ons aller voedsel zijn.
Hij geeft zichzelf, zijn vlees en bloed,
zodat Hij ons volkomen voedt.
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mannen: 4

vrouwen: 5

O zalig Lam dat voor ons boet,
de deur des hemels opendoet,
de vijand staat hier om ons heen,
Gij kunt ons helpen, Gij alleen.

allen: 6

De enige, drie-ene Heer,
zij eeuwig alle lof en eer,
die in het vaderland ons geeft
het leven dat geen einde heeft

De maaltijd van de Heer
Inzameling van de gaven en toebereiding van de tafel met de gaven van brood
en wijn
Orgelspel: 2 bewerkingen over de melodie van Psalm 116
van Anthoni van Noordt (ca. 1619-1675)
Offertorium
Cantorij zingt ‘Ubi caritas’
in een toonzetting van John Barnard (*1948):
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi
amor.

Christus liefde heeft ons verzameld,
ons verenigd. Laat ons juichen, ons in
Hem verblijden en verheugen. Dat wij
Hem vrezen, Hem liefhebben, God
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Exsultemus, et in ipso iucundemur
Timeamus, et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Ne nos mente dividamus cave amus
Glorianter vultum tu-um Christe
Deua:
Gaudium quod est immensum, atque
probum
Saecula per infinita saeculorum.
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Amen

van leven, en dat wij hartelijk elkaar
beminnen zonder einde. Ook zijn wij
zelf tot één huis verenigd, tot één
lichaam.
Laat dan niets ons van elkander
scheiden, God verhoede. Dat twist en
tweedracht van ons wijke voor het
goede, en in ons midden zal Hij leven:
Christus Jezus. Zo ook zullen wij met
alle heiligen eens aanschouwen uw
gelaat, Heer, stralen als de zon, vol
van glorie. Dat zal een vreugde zijn,
ongemeten en volkomen voor nu en
altijd in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Offerandegebed
Gezongen beurtspraak
Prefatie: uit Luthers Dienstboek (gezongen)
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Sanctus en Benedictus: katern

vervolg Tafelgebed
Acclamatie na de instellingswoorden: 407a

Epiclese
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Onze Vader

Agnus Dei

Delen van brood en wijn
Altaarzegen
Postcummunio

Dankzegging
God van liefde,
Gij hebt ons gevoed met uw gaven:
het brood uit de hemel en de wijn van het koninkrijk.
Wij bidden U:
wees ons nabij, ook in de nacht die komt.
Laat ons nooit alleen, zelfs niet in de dood
Dat bidden wij U in de naam van Hem
die ons is voorgegaan naar U:
Jezus de Levende.
Amen.
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De overgang naar goede Vrijdag

Het doven van de apostelkaarsen
voorganger:

Tijdens de maaltijd heeft Judas als eerste Jezus verlaten en is
hij de donkere nacht ingegaan.
De eerste kaars wordt gedoofd.
Toen Jezus gevangen werd genomen, hebben ook de andere leerlingen Hem
verlaten.
De andere elf apostelkaarsen worden gedoofd.
Een fragment van Psalm 22 wordt gelezen.
De altaartafel wordt leeggehaald.
De Christuskaars wordt naar de credenstafel gebracht.

Slotlied: Lied 571 5 Allen
cantorij:
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 voor ons leven.
De nieuwe morgen van Gods trouw
heeft Hij aan ons gegeven.
allen:
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