DIENSTBOEK
voor de vieringen van
WITTE DONDERDAG
GOEDE VRIJDAG
PAASWAKE

2019

*

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk

WITTE DONDERDAG
dienst van Schrift en Tafel
donderdag 18 april 2019
19.30 uur
------------------------------------------------------------------------------------------op deze doordeweekse avond in de stille week komen we samen
om de inzetting van het avondmaal te vieren
we gedenken hoe Jezus de Pesachviering toepaste op zichzelf:
teken van hoop
dit is het begin van de Paasviering
de liturgische kleur is wit

-------------------------------------------------------------------------------------------

VOORBEREIDING
orgel, ‘Uit diepten van ellende..’ Psalm 130 Wim Kamp
‘Erbarm’ dich mein, o Herre Gott..’ Johann Sebastian Bach 1685-1750
BWV 721

- woord

(wij gaan staan)

- gezang 564a cantorij
- lied 67: 1 allen
- lied 564a allen
- lied 67: 2 allen
- lied 564a allen
(wij gaan zitten)

DIENST van het WOORD
- gebed
- lied 116: 1, 6, 7
- lezing Jesaja 53: 1 - 4
- lied 852: 1c, 1a, 2c, 3a, 4a
- lezing Johannes 13: 1 – 15
- lied 569
- overdenking
- lied 970: 1c, 2a, 3c, 4a, 5a

DIENST van de TAFEL
- gaven delen
(één rondgang voor het Werelddiaconaat)

- orgel, ‘Herzlich tut mich verlangen...’ Johann Sebastian Bach BWV 727
- gereed maken van de tafel
- voorbeden
- tafelgebed lied 403d
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- delen van brood en wijn
- cantorij, ‘O Saviour of the world...’
John Goss (1800-1880)
‘O Mensch bewein dein Sünde gross...’ Johann Sebastian Bach
BWV 622

- dankgebed
- de tafel wordt leeg geruimd
- lied 263

OVERGANG naar de GOEDE VRIJDAG
- lezing Johannes 14: 30 – 31
- Luthers Avondgebed
Arie Keijzer *1932
cantorij

- v waak, Gij Schepper, als wij slapen
- a AMEN
in stilte verlaten we het kerkgebouw

uitgangscollecte voor het onderhoud van de St. Catharijnekerk
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GOEDE VRIJDAG
avondwake
vrijdag 19 april 2019
19.30 uur
opnieuw zijn we in de avond samen
nu om te waken, om de Schrift te lezen en uit te
leggen
om stil te worden en ondanks alle lijden en verlies
de hoop niet te verliezen
de liturgische kleur is paars

VOORBEREIDING
stilte
- orgel, ‘O Welt, ich muss dich lassen...’

Max Reger 1873-1916

- bemoediging
v bij U, Heer, zoek ik mijn toevlucht
a stel mij toch niet teleur
v wees onze sterkte, iedere dag
a onze hulp in tijd van nood.
Amen.
- lied 25d

DIENST van het WOORD
- gebed voor de Goede Vrijdag
- lied 571: 1c, 2a, 3c, 4a, 5a
- lezing Lucas 22: 46 - 53
- orgel, ‘Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ...’ Johann Sebastian Bach BWV 639
- lezing Lucas 22: 54 – 62
- lied 587: 1, 2
- lezing Lucas 22: 67 - 71
- lied 587: 3, 4
- lezing Lucas 23: 1 - 12
- lied 22: 4
- lezing Lucas 23: 13 - 25
- orgel, ‘Alle Menschen müssen sterben...’ Johann Sebastian Bach BWV 643
- lezing Lucas 23: 33 – 43
- lied 577
- lezing Lucas 23: 44 - 46
- de paaskaars wordt gedoofd 6

- lezing Lucas 23: 47 - 49
- lied 561: 1c, 2a, 3c, 4a, 5a
- overdenking
- cantorij, ‘Schau hin nach Golgatha...’

Friedrich Silcher 1789-1860

DIENST van GEBEDEN
- gebeden
. voorbeden
. stil Gebed
. onze Vader
- lied 590: 1a, 2a, 3a, 4c
- de kaars wordt naar buiten gedragen

in stilte verlaten we het kerkgebouw.

7

PAASWAKE
aan het eind van de stille zaterdag
zaterdag 31 maart 2018
21.30 uur
___________________________________________________________________________________________________

in deze zichzelf herhalende wereld,
vicieuze cirkel van onrecht en vergelding,
van oorlog en terreur,
van zelfhandhaving en toekomstloosheid,
wereld van mensen ten koste van mensen,
vieren wij Paasnacht.
nacht van bevrijding, nacht van waken,
nacht van hoopvol wachten op het licht.
wij bidden en zingen,
lezen in gelovig herhalen
wat geschreven staat in de Schriften,
aloude woorden van den beginne, woorden van toekomst.
Woorden tegen de dood,
woorden van de God van Abraham en de God van Isaak,
de God van Jacob en de God van Jezus,
God van levenden.
de liturgische kleur is wit

VOORBEREIDING
stilte en duisternis
het licht wordt binnen gedragen, waarbij wordt gezongen:
- lied 594
v Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht?
c Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood!
c Ontwaak en sta op, uw licht is opgegaan!
v
c

Licht van Christus
Heer wij danken U

- de kaarsen op de avondmaalstafel worden aangestoken
aan het licht van de Paaskaars
- orgelmuziek
de kaarsen van de gemeenteleden worden ontstoken

- lied 592: 1c, 2a, 3a

(wij gaan staan)

- bemoediging en groet
v onze hulp is de Naam van de HEER,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw houdt tot in eeuwigheid,
a en niet laat varen de werken van zijn handen.
v de HEER zij met u,
g ook met u zij de Heer.
(wij gaan zitten)

- het WOORD gelezen, gezongen en gesproken
- gebed om licht en woord
- lezing Genesis(lied)
- lied 318: 1c, 2a, 3c, 4a
- lezing Exodus 15: 1 - 21
- lied 151: 1c, 2a, 5a
- lezing Ezechiël 37: 1 - 14
- lied 609: 1c, 2a, 3c, 4a, 5a
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- lezing Jesaja 55: 1 – 11
- lied 929
- lezing Jona 2
- lied 345: 1c, 2a, 3c, 4a, 5c, 6a, 7a
- evangelielezing Johannes 20
- overdenking
- lied 322: 1c, 2a, 3a

DOOPGEDACHTENIS
water in de doopvont gegoten
- lezing Romeinen 6: 3, 4, 8 - 11
- geloofsbelijdenis
v Hem vertrouwen wij die heeft gezegd: “Ik zal er zijn”.
met allen die de Naam hebben geleefd,
die ons zijn voorgegaan,
in verbond met Israël
en zoals wij zijn, nu, hier,
niemand meer dan deze mensen, niemand minder,
belijden wij, in onze taal, in onze tijd,
ons geloof in Hem:
a ik geloof in Eén
die, naar het woord van Jezus,
en van zijn gemeente hier op aarde,
die naar het levend woord
der Schriften Israëls en der Profeten,
die naar ons hart verhoopt
de schreeuw der mensen hoort, het hulpgeroep,
het bittere geschrei van mensen overal op aarde,
die hun lijden ziet, hun namen kent,
die is afgedaald om te bevrijden
die verschenen is om ons te dienen
die mensen stuurt naar mensen in nood
die komen zal in zijn Messias,
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bron van levenskracht en licht,
woord van licht en bevrijding,
geest van licht en volharding –
Gij alleen zijt waard genoemd te worden: God,
liefde in ons en boven ons uit
zo moge het zijn.
- lied 834
GEBEDEN en GAVEN
- voorbeden
v . . . . . . . . . , zo bidden wij;
- stil gebed
- onze Vader
- inzameling van de gaven
. Eredienst
- cantorij, ‘O praise the Lord..’

John Goss

UITTOCHT
v woord en zegen
de kaarsen van de gemeenteleden worden ontstoken
wij geven elkaar het Licht door

we staan in een kring
- lied 634
(wij gaan staan)
- wij gaan met het Licht van Pasen naar buiten, de wereld in..
(bij de uitgang staat de bus van het vastenproject!)
- orgelmuziek
v
a
g
c
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= voorganger
= allen
= gemeente
= cantorij

colofon

WITTE DONDERDAG
voorganger ds. Tineke Flim
ouderling
Rienk Koopmans
organist
Jan Meuleman
m.m.v. de Sint Catharijne Cantorij
o.l.v. Rinus Verhage

GOEDE VRIJDAG
voorganger ds. Harry Doornbos
ouderling
Marjon Hogeweg
organist
Jan Meuleman
m.m.v. de Sint Catharijne Cantorij
o.l.v. Rinus Verhage

PAASWAKE
voorganger ds. Harry Doornbos
ouderling
Grace van der Elst
organist
Willem Chr. Meyboom
m.m.v. de Sint Catharijne Cantorij
o.l.v. Rinus Verhage

wilt u dit dienstboek alle diensten meebrengen,
of anders in de kerk laten liggen
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