Witte Donderdag in de Bergkerk te Den Haag (14 april 2022)
Voorganger: ds. Martine Nijveld
Ambtsdrager en lector: Ada Hoek
Organist: Jan Pieter Coumou

Dwarsfluit: Peter Spierings
Koster: Nelleke van Kooij
Livestream: Theus van den Broek

Op deze avond begint een tocht van drie dagen, een weg die ons brengen zal naar de vreugde van de Paasmorgen. We lopen mee
in de stoet van mensen, die op weg gaat naar het land van de vrijheid. We gaan met Jezus mee op zijn weg van delen en
samen. De kleur van deze viering is WIT: de kleur van het leven sterker dan de dood én van de blijdschap over de instelling van het
avondmaal. Vandaag horen we hoe Jezus zich aan de minsten van de mensen verbindt. Morgen horen we van zijn weg door de
duisternis. Van deze avond t/m de Paasmorgen gaat het eigenlijk om één dienst en één beweging: door het donker heen naar het
licht van Pasen.

Muziek: ‘Wohl mir dass ich Jesum habe’ (J.S. Bach)
Welkom
Lied 287, vers 1 en 4 (staande)

-

Bemoediging (staande):
ambtsdrager:
allen (in kerk en thuis):

‘Rond het licht dat leven doet’

Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
Die hemel en aarde gemaakt heeft!

- daarna gaat de gemeente zitten Als kyrie en gloria zingen we: lied 281, vers 1, 2, 4, 6 en 8
(we gaan staan bij de gloriacoupletten 6 en 8)

-

‘Wij zoeken hier uw aangezicht’

Gebed op de Witte Donderdag
Op weg naar het land van de vrijheid: Exodus 12 (in een vrije vertolking van Nico ter Linden)
Lied 636, vers 1, 2 en 3

-

‘Liefde is licht, opnieuw geboren’

Op weg naar het land van samen: Lucas 22: 14-27 (NBV21)
14Toen het tijd was, ging Hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. 15Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er
hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. 16Want Ik zeg jullie: Ik zal geen pesachmaal meer eten totdat het zijn vervulling heeft gekregen in het koninkrijk van God.’ 17Hij
nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. 18Want Ik zeg
jullie: vanaf nu zal Ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen
is.’ 19En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam,
dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’ 20Zo nam Hij na de maaltijd ook
de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt. 21Maar weet wel dat degene die Mij zal uitleveren samen met Mij aan deze tafel aanligt. 22Want
de Mensenzoon moet heengaan zoals het voor Hem bepaald is, maar wee de mens die Hem zal uitleveren.’ 23Ze vroegen zich onder elkaar af wie van hen zoiets zou kunnen doen.
24Toen ontstond er onder hen onenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. 25Jezus zei tegen
hen: ‘Vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken, en wie macht heeft laat zich
weldoener noemen. 26Laat dat bij jullie niet zo zijn! De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de
leider de dienaar. 27Want wie is belangrijker: degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet
degene die aanligt? Maar Ik ben in jullie midden als iemand die dient.
Lied 568 a

-

‘Ubi caritas’ (1 x instrumentaal (voorspel) en 3 x zingen)

Meditatie bij een verbeelding van Rembrandt
Muziek
Uitnodiging tot de Maaltijd
Vredegroet
Voorganger: De vrede van God
zij altijd met u!
Allen:
Vrede ook met u!
Voorganger: Wensen wij elkaar
de vrede van Christus.
Wij brengen elkaar de vredegroet!
Tafelgebed: lied 395, vers 1 t/m 4

-

‘Op de avond, toen de uittocht uit Egypte werd gevierd’

Samen bidden wij het Onze Vader (waarbij de klok wordt geluid):
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.
Gemeenschap van brood en beker: wij delen matses en druivensap
Avondgebed
God van liefde, U hebt ons gevoed met uw gaven: het brood uit de hemel en de beker van de vreugde van
uw koninkrijk. Wij bidden U: blijf 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.
Slotlied 561, vers 1, 4 en 5 (staande)

-

‘O liefde die verborgen zijt’

Zegenbede (staande):
De Eeuwige zij vóór u om u de weg te wijzen ...
achter u om u in de rug te sterken ...
naast u als goede vriend ...
om u heen als beschermende mantel ...
en in u als liefde en vrede.
Allen: AMEN
We verlaten in alle rust de kerk. U mag ook nog even blijven zitten.
Morgen vervolgen we onze weg naar de Paasmorgen.
Ook de viering op de Goede Vrijdag begint om 19.30 uur.
Dan ligt het accent op het lezen van het lijdensevangelie uit Lucas.
Bij de uitgang is één collecte. Deze collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat: Libanon: Kansen voor jongeren.
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving,
criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een
betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ.
Dit centrum geeft jongeren psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen er ook
huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen. U kunt uw gift ook overmaken: NL92 INGB 0007 5801 75
t.n.v. Diaconie Bergkerk (o.v.v. Witte Donderdag).

