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Stille Week 2019 

 

Orde voor de viering van Witte Donderdag 

op 18 april 2019 om 19.30 uur in de  

Oude Jeroenskerk 

Dienst van Schrift en tafel 
 

 
 

 

 

Voorganger: ds. Petra van der Burg 

Cantor-organist: Jaco van Leeuwen 

Met medewerking van Vrouwenschola  

 

. 
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Orgelspel 

VOORBEREIDING 

 

Na het aansteken van de kaarsen gaat iedereen  staan 

 

Bemoediging en drempelgebed 291 d  

(I = koor; II = allen) 

 

 
 

gemeente gaat zitten 
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Zingen:                lied 146 c: 1, 2, 5 

 

1.Alles wat adem heeft love de Here, 

zinge de lof van Israëls God! 

Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

Die lijf en ziel geschapen heeft 

worde geloofd door al wat leeft. 

Halleluja! Halleluja! 

 

2. Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, 

zij keren eens tot de aarde weer; 

rijkdom en macht, het gaat alles verloren, 

niemand gedenkt hun daden meer. 

Machtigen wankelen in hun waan, – 

roepen wij dan de Here aan. 

Halleluja! Halleluja! 

 

5. O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 

Hij die u recht verschaft is hier! 

Hongerige, Hij wil u spijze bereiden, 

dorstige, zie de heilsrivier! 

Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 

God schenkt genade velerlei. 

Halleluja! Halleluja!. 

 

DIENST VAN DE SCHRIFT 

 

Oude Testament: Exodus 12: 15 - 20 

 

Zingen:  Psalm 116: 1, 2, 3, 4 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

Evangelie:  Johannes 13: 1-17 

 

Zingen:   Lied 569: Schola 1  3  

       Allen        2        4  

 

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. 

 

2. Hij gaf ons zwijgende een teken 

en kwam ons voet voor voet nabij, 

Hij deed het water van zich spreken, 

het stort zich uit en reinigt mij. 

 

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. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Voorbeden en stil gebed 

 

Elk gebedsonderdeel wordt afgesloten met lied 367 g 

 

 
 

Inzameling der gaven (diaconie) 

 

tijdens de inzameling wordt de tafel klaargemaakt 

 

DIENST VAN DE TAFEL 

 

Uitnodiging 

Wij vormen een kring 

Zingen   Lied 393:1 schola, 2, 3 allen 

                          

1.Als ik in deze stille tijd 

de grens der woorden overschrijd 

en mij begeef tot brood en wijn 

om één met U, mijn Heer, te zijn – 

o ware zoon van Abraham, 

God kiest zichzelf een offerlam. 

 

2. Als er tot Uw gedachtenis 

de viering van het nachtmaal is 

en Gij het brood des levens zijt, 

de beker van de dankbaarheid – 

o Heer dat Gij gelijk het graan 

te gronde gaat om op te staan. 
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3. Gij deelt met mij de laatste nacht 

en breekt tot alles is volbracht; 

en dit is het genadebrood, 

Gij hebt mij lief tot in de dood; 

en dit is de genadewijn, 

Gij zult voorgoed mijn gastheer zijn. 

 

Tafelgebed 

 

Lofprijzing 

 

Zingen    Lied 404e  

 

Heilig, heilig, heilig,  

zullen wij U zingen.  

Heilig, heilig, heilig,  

moeten wij U noemen,  

met heel de schepping mee  

uw grote daden roemen! 

Zingen wij hosanna,  

hemelhoog hosanna!  

Zegen van Godswege,  

Hij die komt gezegend  

met de naam van Hem!  

Zingen wij hosanna,  

hemelhoog hosanna! 

 

Instellingswoorden 

 

Zingen   lied 407d  
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Gebed om de Heilige Geest 

 

Gebed des Heren     

 

Vredegroet 

 

Zingen   Lied 398: 1. Schola,  2. Allen

 
 

Het breken van het brood 

 

Zingen   Lied 408e (N.B.  De eerste 3 regels worden herhaald) 

 

 
 

Het inschenken van de wijn 

 

Gemeenschap van brood en wijn 

 

Zingen tijdens de communie: 
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Ubi caritas (dienstboek nr. 128) 
 

      refrein: Schola zingt voor, daarna allen 

 
(Waar liefde is in woord en daad., daar is God) 

Schola: 

Christus liefde heeft ons verzameld, ons verenigd. 

Laat ons juichen, ons in Hem verblijden en verheugen 

Dat wij Hem vrezen, Hem liefhebben, God van leven, 

en dat wij hartelijk elkaar beminnen zonder einde. 

Allen: refrein 

 

Ook wij zelf zijn 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. 

Allen: refrein 

 

Zo ook zullen wij met alle heil’gen eens aanschouwen 

uw gelaat Heer, stralend als de zon, vol van glorie. 

Dat zal een vreugde zijn, ongemeten en volkomen 

voor nu en altijd tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Allen: refrein 

 

Lied 558 

 

Allen: 

1.Jezus, om uw lijden groot, 

om uw leven en uw dood 

die volbrengen ’t recht van God, 

Kyrie eleison. 
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Mannen: 

2. Heer, om uw zachtmoedigheid, 

vorst die op een ezel rijdt 

en om Sions onwil schreit, 

Kyrie eleison. 

 

Vrouwen: 

3. Om de zalving door een vrouw, 

vreugdeolie, geur van rouw, 

teken van wat komen zou, 

Kyrie eleison. 

 

Allen: 

4. Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 

om de beker die Gij reikt, 

om de woorden die Gij spreekt, 

Kyrie eleison. 

 

Mannen: 

5. Here, om uw bloedig zweet, 

als Ge alleen de wijnpers treedt, 

om de kelk vol bitter leed, 

Kyrie eleison. 

 

Vrouwen: 

6. Om het zwijgen, het geduld, 

waarmee Gij de wet vervult, 

als men vruchtloos zoekt naar schuld, 

Kyrie eleison. 

 

Allen: 

7. Om het woord van goddelijk recht 

dat Gij tot uw rechters zegt, 

– zelf hebt Ge uw geding beslecht, – 

Kyrie eleison. 
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Mannen: 

8. Om de doornen van uw kroon, 

om de geseling en de hoon, 

roepen wij, o Mensenzoon, 

Kyrie eleison. 

 

Vrouwen: 

9. Om uw kruis, Heer, bidden wij, 

om de speerstoot in uw zij, 

ga aan onze schuld voorbij, 

Kyrie eleison 

 

Allen: 

10. Heer, om uw vijf wonden rood, 

om uw onverdiende dood, 

smeken wij in onze nood, 

Kyrie eleison. 

 

DANKGEBED 

Wij gaan zitten 

 

OVERGANG NAAR  GOEDE VRIJDAG 

De tafel wordt leeggeruimd 

Het rode kleed wordt neergelegd 

 

Schriftlezing:   Joh. 14 : 27 - 31 

 

Zingen:  Lied 571 (wij blijven zitten) 

                                        

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. 
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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. 

 

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. 

 

De Schola zingt het Luthers Avondgebed 

(muziek: Jan Valkestijn) 

 

Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. 

Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 

Aan de avond van de dag, 

Aan de avond van het leven, 

Aan de avond van de wereld. 

Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 

Met uw troost en zegen 

Meet uw Woord en sacrament. 

 

Blijf bij ons 

Wanneer over ons komt 

De nacht van beproeving en van angst, 

De nacht twijfel en aanvechting, 

De nacht de strenge, bittere dood. 

Blijf bij ons 

In leven en in sterven, 

In tijd en eeuwigheid. 

Amen 
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Wij verlaten in stilte de kerk 

 

De nacht van de overlevering 

 

Met het vallen van de avond op Witte Donderdag beginnen de drie 

dagen van Pasen. In één beweging vieren wij deze dagen het lijden, 

sterven en de opstanding van Jezus. In deze dienst gedenken we dat 

Jezus in de nacht van de overlevering de Pesach-maaltijd vierde met 

zijn vrienden, het feest van de bevrijding uit Egypte.  

Daarom heeft deze dienst, hoe ingetogen ook, een feestelijk karakter. 

Voor het eerst in de veertigdagentijd wordt er weer een uitbundig 

glorialied gezongen (psalm 146 c) en we ontvangen brood en wijn uit 

de hand van de Heer.  

Pas aan het einde van de viering van het avondmaal, zien we dat het 

feest van het delen van brood en wijn ook de opmaat is naar de 

Goede Vrijdag. Juist vanavond gedenken we immers dat het om het 

laatste avondmaal gaat. Daarom wordt de avondmaalstafel 

leeggeruimd. Het wegdragen van brood en wijn, bloemen en 

kaarsen markeert de overgang naar de verstilling van de dag 

van Jezus' sterven. Het witte kanselkleed en de stola worden 

verwisseld voor het bloedrode kleed van Goede Vrijdag. Aan 

het einde ontbreekt de zegen: zo wordt benadrukt dat het in 

deze drie dagen om één dienst gaat. 

 
 

 

 


