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Orde van dienst

Witte Donderdag 19.30 uur
goede vrijdag 19.30 uur

eerste paasdag 10.00 uur

met Illustraties van linda Verholt

Illustratie: Linda Verholt

Orde van dienst
Witte Donderdag 2021
Oosterkerk Zeist - 19.30 uur

voorganger: ds. Ellen de Boom | kerkmusicus: Willem Harold Boog
zang: Wout Zijp | ouderling: Saskia Westbroek
Orgelspel: ‘Lam Gods, dat zo onschuldig’ (bew. Fl. Gortenmulder),
‘O Welt, Ich muss dich lassen’ (O. Dienel) en Koraal-meditatie over
‘Geef ons vandaag ons daaglijks brood, spaar ons voor ziekte en
hongersnood. Geef ieder zó zijn deel, o Heer, dat hij het neemt te
Uwer eer’ (P. Eilander)
1.
•
•
•

BIJEENKOMEN
Verwelkoming en mededelingen
Aansteken van de paaskaars
Inleidend orgelspel: ‘Het Gebed des Heren’
(Gezang 48 LvdK | bew. W.H. Boog)
• Votum en Groet
• Orgelspel (‘samenzang’) Psalm 81: 5, 8 en 11 - Onder lasten zwaar
5.	Onder lasten zwaar, waart Gij haast bezweken.
Groot was het gevaar - Ik vergat u niet,
in het doodsgebied, gaf Ik taal en teken.
8.	Ik ben Hij-Die-is: God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis van de slavernij, maakte Ik u vrij:
hebt gij nog te vrezen?
11.Ga niet van mij heen, volg Mij op mijn wegen,
sluit u hecht aaneen. Waar gij langs zult gaan
maak Ik u ruim baan, niemand houdt u tegen.

• Bemoediging
• Gebed
• Vleugel en zang 561: 1 en 2 - O Liefde, Die verborgen zijt
1.	O Liefde, Die verborgen zijt
in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm U over ons bestaan
het wordt verraden en verdaan.
2.	Hoe achtloos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.
2. WOORD
• Bijbellezingen uit Exodus 6: 2-8 en Johannes 13: 1-15
• Uitleg en verkondiging. Thema: ‘U wil ik mijn hart schenken’
3. ANTWOORD
• Vleugel en zang 547: 1, 5 en 6 - Met de boom des leven
1.	Met de boom des Levens, wegend op Zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Ky-ri-e-é-leï-son, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
5. Want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Ky-ri-e-é-leï-son, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
6.	Met de boom des Levens, wegend op Zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Ky-ri-e-é-leï-son, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

• Viering van het Heilig Avondmaal
• Tafelgebed
• Vredewens
• Delen van Brood en Wijn
• Instellingswoorden
•	Solozang: A
 ria no. 19 - ‘Ich will dir mein Herze schenken’ uit de
Matthäus-Passion (BWV 244) van Johann Sebastian Bach
vertaling: I k wil U mijn hart schenken, vervul het, Heer, geheel van
U! Ik wil volkomen in U opgaan; en is U de wereld te klein,
dan zult U voor mij alleen meer dan aarde en hemel zijn.
• Uitdeling HA
• Gebeden
• Collecten onder (kort) orgelspel: ‘Alles wat over ons geschreven is’
(W.H. Boog), waarna:
• Orgelspel (‘samenzang’) 556: 1, 2, 4 en 3
- Alles wat over ons geschreven is
1.	Alles wat over ons geschreven is,
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die zoon van David zijt en man van smarte,
koning der Joden die de dood verdreef.
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid,
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.
4. UITEENGAAN
• Zending en zegen
• Uitleidend orgelspel: Fantasie en koraal over
‘Jezus, leven van mijn leven!’ (575 | W.H. Boog)

