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Op Witte Donderdag gedenken we de laatste avond voor het
sterven van Jezus, de avond waarop Hij met zijn vrienden aan
tafel zat, het Pesachmaal vierde en worstelde om uitredding uit
zijn angst in Getsemane.
Op Goede Vrijdag gedenken wij de lijdensweg van Jezus en
zijn sterven aan het kruis. Gods wonderlijk evangelie vertelt
ons: Die kruisweg is de weg tot onze redding. Daarom hoeven
we toch niet ‘verslagen’ te zijn door het verhaal van Golgotha.
Want de dood van Christus aan het kruis is geen mislukking,
die later min of meer rechtgezet wordt door de opstanding. Het
kruis van Christus, zijn vermogen mens te zijn tot in de diepste
duisternis, dát is de overwinning. Het kruis is het bewijs van
een liefde die even sterk en zelfs sterker is dan al onze zonde
en de dood. En daarom mag deze dag toch ‘Goede’ Vrijdag
heten.

3

Orgelspel
Welkom
Wij luisteren naar het Agnus Dei, ‘Waardig is het Lam’, via
https://www.youtube.com/watch?v=HUWafuj9X0s

Halleluja,
want de Heer God almachtig regeert.
Heilig, heilig, bent U Heer God almachtig.
Waardig is het lam, waardig is het Lam,
U bent heilig.
Dus verhoog, maak eeuwig groot de Naam van Jezus.
Volk van God, kom en breng lof aan Jezus, de Koning.
Majesteit, groot is zijn majesteit,
dwars door de dood werd Hij verhoogd,
Jezus regeert!
Waardig is het lam, waardig is het Lam,
U bent heilig.
Heilig bent U, Heer God almachtig. Amen.
Tweespraak
Ouderling: Waarom is deze avond anders dan alle
andere avonden?
Voorganger: Omdat we denken aan de uittocht uit
Egypte. God bevrijdde zijn volk uit de benauwdheid, om
hen te brengen naar het land van belofte. Die avond
wachtten zij op een teken van de Heer.
Allen: Zo willen wij vertrouwen op God die met ons
meetrekt, door het donkere water van angst en dood naar
de morgen van het licht.
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Ouderling: Maar waarom is deze avond anders dan alle
andere avonden?
Voorganger: Omdat we verlangen naar een toekomst
van vrede waar geen verdriet is, geen honger en geen
pijn, waar mensen meeleven en elkaar dienen en
kinderen vrij kunnen spelen.
Allen: Zo willen wij vertrouwen op God die ons kracht
geeft, om te blijven geloven in een wereld vol liefde.
Ouderling: Maar waarom is deze avond anders dan alle
andere avonden?
Voorganger: Omdat we denken aan Jezus en Zijn moed
om de minste te willen zijn en zich op te offeren in liefde.
Zijn leerlingen hadden hun hoop gevestigd op Jezus als
Verlosser. Hij gaf hun zichzelf in brood en wijn als kracht
voor onderweg en als vreugde voor de toekomst.
Allen: Zo willen wij vertrouwen op God die ons niet in de
steek laat, die ons laat zien dat Zijn leven sterker is dan
onze dood.
Moment van stilte
Votum en Groet
Wij luisteren naar Psalm 81: 1, 8 en 9
1. Jubelt God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juicht voor Isrels Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.

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?
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9. Leef uit mijn verbond.
Vraag van Mij vrijmoedig.
Open wijd uw mond.
Al wat u ontbreekt,
al waar gij om smeekt
geef Ik overvloedig.
Gebed
Bijbellezing: Lucas 22: 13b-23
13b

De leerlingen bereidden het pesachmaal.14Toen het zover
was, ging Jezus 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 voordat het zijn vervulling heeft gevonden 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.
Muzikaal moment
Bijbellezing: Lucas 22: 39-46
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39

Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg.
De leerlingen volgden hem. 40Toen hij daar was aangekomen,
zei hij tegen hen: ‘Bid dat jullie niet in beproeving komen.’ 41En
hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde
daarna neer om te bidden. Hij bad: 42‘Vader, als u het wilt,
neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil,
maar wat u wilt gebeuren.’ 43Uit de hemel verscheen hem een
engel om hem kracht te geven. 44Hij werd overvallen door
doodsangst, maar bleef bidden; zijn zweet viel in grote
druppels als bloed op de grond. 45Toen hij na zijn gebed
opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van
verdriet in slaap waren gevallen, 46en hij zei tegen hen:
‘Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in
beproeving komen.’
Wij luisteren naar Evangelische Liedbundel 65
1. ´t Is middernacht en in de hof
buigt, tot de dood bedroefd, in ´t stof
de Levensvorst; in Zijn gebeên
doorworstelt Hij Zijn strijd alleen.
2. ´t Is middernacht, maar hoe Hij lijdt,
zijn jong´ren slapen bij die strijd;
en derven, afgemat in rouw,
de aanblik van des Meesters trouw.
3. ´t Is middernacht, maar Jezus waakt,
en ´t zielelijden, dat Hij smaakt,
bant uit Zijn hart de bede niet:
mijn Vader, dat Uw wil geschied´.
4. ´t Is middernacht, en ´t Vaderhart
sterkt en verstaat de Man van smart,
die ´t enig lijden, dat hij torst,
ten eind doorstrijdt als Levensvorst.
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Overdenking
Wij luisteren naar een lied voor de Paastijd van Sela via
https://www.youtube.com/watch?v=Ft6AwO_pi0I

Hard geslagen, vastgenageld;
zie Hem, stervend aan een kruis.
Hij, die onze straf wil dragen,
door zijn eigen volk verguisd.
’t Is de lang verwachte koning,
Davids Zoon en Davids Heer.
Hij, het Woord van God gekomen,
geeft de geest en spreekt niet meer.
Droeg een mens ooit zoveel lijden,
zag een ziel ooit zo’n verdriet?
Smalend spotte elke vijand,
angstig vluchtte elke vriend.
Hard geslagen door belagers
– niemand nam het op voor Hem.
Maar het hardst van alle slagen,
kwam Gods oordeel neer op Hem.
Wie te licht denkt over zonde
en haar diepe ernst niet ziet,
kijk naar Hem en zie verwonderd
wat een vonnis zij verdient.
Christus, het volmaakte paaslam,
droeg ons weerzinwekkend lot.
Hij, die onze zonden wegnam,
Hij verzoent ons weer met God.
Hier vindt ons geloof een bedding,
onze hoop een vaste grond:
Christus, rots van onze redding,
die verloren zondaars vond.
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Alle lof, eer en aanbidding
voor zijn nooit volprezen naam!
Wie zijn hoop op Jezus vestigt,
leeft in hoop die nooit beschaamt.

DIENST VAN DE TAFEL
De predikant gaat met twee diakenen aan de tafel zitten.
Voorbede
Wij luisteren naar Gezang 177: 1, 2 en 5 (Liedboek 1973)
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.
'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.
Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen?
Ik lig in 't stof, maar God komt mij verhogen,
nu ik van vijand Gods en tegenstander
in vriend verander.
Nodiging en onderwijzing:
Broeders en zusters,
Jezus zegt dat ieder die in Hem gelooft en bij Hem wil horen
van harte welkom is te delen in de gemeenschap van Zijn
Maaltijd. Die gemeenschap van brood en wijn moeten we
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vandaag grotendeels gescheiden van elkaar vieren, ieder in
onze eigen woningen, met ons eigen brood, een eigen glas
wijn. Toch zijn we door God met elkaar verbonden. Jezus zelf
nodigt ons uit om bij deze Maaltijd dankbaar en gelovig, als
teken van eeuwige hoop en redding, het brood en de wijn als
uit Zijn hand te ontvangen.
Laten wij eerst luisteren naar de betekenis van het Heilig
Avondmaal, waar brood en wijn symbool voor staan en wat zij
voor ons persoonlijk betekenen als wij deelnemen aan de
maaltijd van de Heer.
In het Heilig Avondmaal gedenken wij hoe onze Heer en
Heiland, Jezus Christus, in de wereld is gekomen om ons te
verlossen. Wij vieren en gedenken hoe Hij voor het belang van
anderen geleefd heeft, zonder voorbehoud, tot zijn laatste
ademtocht. Onschuldig is Hij ter dood veroordeeld, tot de dood
op het kruis. Voor ons is Hij gestorven en begraven. Op de
derde dag is Hij opgewekt uit de doden en nieuw leven heeft
Hij gebracht: verzoening voor allen die gebukt gaan onder het
juk van zonde en dood.
Heel vaak heeft onze Heer gegeten en gedronken met
tollenaars en zondaars, met al wie zijn leven wilde delen, met
zijn vrienden, zoals in die laatste nacht, toen Hij een teken
heeft gesteld van zijn eindeloze liefde en trouw en zichzelf
gegeven heeft als brood voor de wereld. Aan hen die Hem zo
lief waren, en ook aan ons, heeft Hij de opdracht gegeven om
te doen wat Hij gedaan heeft; brood en wijn delen - tot zijn
gedachtenis.
En zo nodigt Hij ons hier en nu aan zijn maaltijd, een
vreugdemaal voor heel het volk van God. Ja, van oost en west,
van noord en zuid zullen de volken der aarde komen en
aanzitten in het koninkrijk van God.
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Tafelgebed:
Here Jezus,
wij prijzen U en zeggen U dank,
omdat U hebt afgezien van al uw macht
en onze strijd bent gaan delen,
en ons weerloos bestaan hebt aangenomen.
U opende wijd uw armen voor ons op het kruis
en werd tot een aanstoot om onzentwil,
waarna U zelfs van uw graf
een teken van hoop zou maken voor de mensen.
Daarom, met degenen die onterecht gevangen zitten,
door vrienden verraden of in de steek gelaten,
van wie het lichaam wordt geschonden of gepijnigd,
met degenen die alleen zijn gestorven,
onwaardig en zonder troost of hoop,
en met heel de gemeenschap van heiligen
die U in Uw wonden hebt meegedragen,
opdat zij met leven mochten worden vervuld,
willen wij u loven en prijzen.
Wij luisteren naar Lied 985: 1
Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Redder van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!
Gezegend is onze broeder Jezus,
been van ons gebeente en vlees van ons vlees,
aan wie de beker van het lijden niet voorbijging;
die, in de nacht waarin Hij werd verraden,
brood nam, U dankte, het brak en zei tot zijn vrienden:
Dit is mijn lichaam voor u.
Doet dit om mij te gedenken.
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Evenzo nam Hij na de maaltijd de beker en zei:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
om Mij te gedenken.
Daarom,
als wij eten van het brood
en drinken uit de beker,
verkondigen wij de dood van Christus totdat Hij komt.
In Zijn gebroken lichaam en vergoten bloed
geven wij ook de gebroken en vergeten slachtoffers
van tirannie en zonde
een plaats in onze herinnering en hoop
en zien wij uit naar het brood van morgen
en de wijn van de tijd die komen zal.
En wij bidden tezamen de woorden die Jezus ons geleerd
heeft:
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.
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(In de kerk wordt brood en wijn rondgedeeld, in de huizen
kan een ieder eigen brood en wijn klaarzetten)
Gemeenschap van brood en wijn
Het brood dat wij breken en samen delen, is gemeenschap met
het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt, gelooft en
verheugt u dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus
gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
Laat ons gedenken:
- eten van het brood De beker, waarover wij de dankzegging uitspreken, is
gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen
daaruit; gedenkt, gelooft en verheugt u dat Hij zijn kostbaar bloed
heeft willen vergieten tot een volkomen verzoening van al onze
zonden. Laat ons gedenken:
- drinken van de wijn –
Wij luisteren naar Lied 381: 6
U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.
Bijbellezing: Lucas 23: 33-46
33

Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd
hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een
rechts van hem, de ander links. 34Jezus zei: ‘Vader, vergeef
hun, want ze weten niet wat ze doen.’ De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. 35Het
volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden:
13

‘Anderen heeft hij gered; laat hij nu zichzelf redden als hij de
messias van God is, zijn uitverkorene!’ 36Ook de soldaten
dreven de spot met hem, ze gingen voor hem staan en
boden hem zure wijn aan, 37terwijl ze zeiden: ‘Als je de
koning van de Joden bent, red jezelf dan!’ 38Boven hem was
een opschrift aangebracht: ‘Dit is de koning van de Joden’.
39Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen
hem: ‘Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!’
40Maar de ander wees hem terecht met de woorden: ‘Heb jij
dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? 41Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond
naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs
gedaan.’ 42En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw
koninkrijk komt.’ 43Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog
vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’
44-45
Rond het middaguur werd het donker in het hele
land doordat de zon verduisterde. De duisternis hield drie
uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel
doormidden. 46En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw
handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij
de laatste adem uit.
Het doven van de Paaskaars
Stilte
Wij luisteren naar “Amazing Grace” via
https://www.youtube.com/watch?v=rxuSdBDib-s

Amazing Grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now am found
Was blind but now I see
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‘t Was Grace that taught my heart to fear
And Grace, my fears relieved
How precious did that Grace appear
The hour I first believed
When we’ve been there ten thousand years
Bright shining as the sun
We’ve no less days to sing God’s praise
Than when we first begun
Was blind, but now I see
Luthers avondgebed:
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
met uw Woord en sacrament.
Blijf bij ons
wanneer het over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid.
Zegen
Orgelspel
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Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek;  0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl
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