Witte donderdag 2022, 14 april
Orde van dienst in de Schepershof, Emmen-Oost
--------------------------------------------Muziek - orgelspel
Ontsteken van de paaskaars
●

Licht voor de wereld, licht van Christus

Stilte voor een moment van bezinning
Votum en groet:
Voorganger Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
Allen
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen de werken van zijn handen
V

A

Genade, barmhartigheid en vrede
zij u van God de Vader
en van Christus Jezus
AMEN

Woorden van welkom aan mensen in de kerk en de volgers thuis
Lied 556 1 - 4
Kyrie we luisteren naar There is a valley
Bill Fay (*dec. 1943, London)
Er is een vallei waar de bomen groot staan te zijn
waar een ijzige wind waait
bomen spreken niet en toch spreken ze tegen elkaar
van mensen lang geleden
toen soldaten kwamen en hun dorpen
een voor een weghaalden
en van de furie die ze op dat moment voelden
maar ze konden alleen maar zwijgend toekijken
Er is een heuvel waar schapen
grazen met hun jongen
schapen spreken niet maar toch spreken ze tegen elkaar
van het doden lang geleden
toen mensen kwamen die hun kinderen
opofferden aan de zon
en van de furie die ze op dat moment voelden
maar ze konden alleen maar zwijgend toekijken
Er is een heuvel bij Jeruzalem
waar wilde bloemen bloeien
bloemen spreken niet en toch spreken ze tot elkaar

van de kruisiging
Alleen maar omdat Hij zei
dat Hij de zoon van God was
en van de furie die ze op dat moment voelden
maar ze konden alleen maar zwijgend toekijken
Elk kroeggevecht, elke vechtpartij
elke kogel uit elk geweer
staat geschreven in de palm van de hand van de Heilige (2x)
Gebed bij de opening van het Woord
Lezing Exodus 12, 14-17
Lied Psalm 81 5, 6,
Evangelielezing Johannes 13, 1-15
Lied Psalm 81, 7
Overweging
Gebed (Ierland)
Jij bent de Vrede van alle stille dingen
Jij bent de Plaats waar ik schuil voor onheil
Jij bent het Licht dat schijnt in het duister
Jij bent de eeuwige Vonk in mijn hart
Jij bent de Deur die wijd open staat
Jij bent de Gast die binnen wacht
Jij bent de Vreemdeling aan de deur
Jij bent het Roepen van de armen
Jij bent mijn Heer en met Jou kan geen kwaad mij bedreigen
Jij bent het Licht, de Waarheid, de Weg
Jij bent mijn Redder deze dag hier en nu.
Voorbeden
Stil gebed
Lied ZZZ 708 Carin van Boven zingt de coupletten, gemeente het refrein
De Eeuwige, Alomtegenwoordige
Tafelgebed
‘Gezegend zij uw Naam’
Gezegend, o God, zij uw Naam,
die telkens aan ons doorgegeven is,
door alle eeuwen heen en overal.
Zo veel is ons ontschoten of ontnomen,

verdampt of spoorloos zoekgeraakt
in het zwaar geweld der tijden.
Maar met uw Naam bent U nabij gebleven,
met al wat daarin veilig is gesteld,
eens en voorgoed, voor ieder van ons.
Door Jezus Christus, onze broeder,
aan wie U de naam gegeven hebt
die boven alle namen uitgaat.
Nederig tot het bittere einde,
heeft Hij een brood genomen, het gebroken,
en gezegd: ‘Dit is mijn lichaam voor u’.
Zo heeft Hij ook de beker genomen, en gezegd:
‘Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed,
doet dit om Mij te gedenken’.
Gedenk Gij òns, roep ons bij onze namen,
wees hier aanwezig door uw Geest,
tot onze vertroosting en vrede.
Vernieuw het aanschijn van deze aarde,
verenig ons met wie zijn voorgegaan
op de weg van geloof, hoop en liefde.
En behoed in ons het visioen van uw Rijk,
bewaar in ons de hoop op die voltooide tijd,
waarin uw Naam zal zijn: ‘Alles in allen’.
Gezamenlijk gebeden
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
Delen van Brood en Wijn
orgelspel
566 4, 5, 6

De tafel wordt afgeruimd en Wijnbeker en Broodschaal worden uit de kerk gedragen
(orgelspel)
Deze dienst, vormt samen met de dienst van Goede Vrijdag en Paasmorgen een geheel, er
is geen wegzending en zegen.
(CD)
We luisteren naar een deel van Klaaglied van Jeremia van G.P. Palestrina (1525-1594,
Italië) voor witte donderdag en verlaten in stilte de kerk.
In eerdere eeuwen zijn de klaagliederen van Jeremia op muziek gezet door talloos veel
componisten, als muziek voor de Stille week. Iedere dag werd er een ander deel gezongen.
De tekst die klinkt komt uit Klaagliederen 1, 1-5.
--------------------------------Aan deze dienst werkten mee:
Tonnis Bos, orgel
Carin van Boven, zang
Door-Elske Cazemier, voorganger
Het beamteam
Deze dienst is terug te horen of te zien via www.kerkomroep.nl, zie ook
www.pgemmenoost.nl.

