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WIJ VERLATEN DE KERK IN STILTE,  

 

BIJ DE UITGANG IS EEN COLLECTE VOOR DE KERK 

 

 

 

U bent van harte welkom in de Goede Herderkerk  

bij de volgende diensten in de Paascyclus:  

 

Goede Vrijdag 19.30 uur  

Paaswake  21.00 uur  

Paasmorgen  10.00 uur 
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Witte Donderdag 18 april 2019  

Goede Herderkerk Borger  

Aanvang 19:30 uur  

 

Voorganger en lector: Ds. Theunis Veenstra  

Koor:  Chr. Gemengd Koor Laudate Vocalis 

Dirigent:  Ronny Weijs 

Organist:  Karel van den Berg  

Solist:  Jeanine Menop en Mandré Koops  
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BIJ WITTE DONDERDAG 

 

Met de avondviering van Witte Donderdag beginnen de drie 

heilige dagen voorafgaande aan Pasen. We verzamelen ons 

in de hal van de kerk, om dan rond 19.30 uur de kerkzaal te 

betreden met het zingen van Lied 287. 

 

Wij volgen vanavond het Marcusevangelie, verwoord in deel 

1 van de Marcuspassie van Hans Boelee, met lezingen uit 

Marcus 14: 1 tot 72 uit de NBG vertaling 1951. De liederen 

staan in Liedboek voor de Kerken 1973 en Liedboek 2013, 

zingen en bidden in huis en kerk. We vieren vanavond de 

maaltijd van de Heer aan tafels/ 

 

ONTMOETING 

Voor aanvang van de dienst verzamelen we ons in de hal van 

de kerk.  
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++++++     Einde deel 1 Marcuspassie           +++++++ 

 

 

Korte stilte. 

 

 

Heenzending  

  

Als heenzending naar Goede Vrijdag, 

uit Johannes 14:27 en 28 

 

Voorganger    Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik  

jullie, zoals de wereld die niet geven kan.  

  Maak je niet ongerust en verlies de moed 

niet. 

  Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik 

wegga en bij jullie terug zal komen?  

 

Zegen  (staande)  

 

Voorganger: Vrede van Christus voor u  

 

Allen:   VREDE VAN CHRISTUS VOOR U. 

 

Voorganger:  In zijn kracht kunnen wij gaan  

 

Allen:  GOD ZIJ DANK,  

  AMEN 
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Koor /ALLEN Gezang 182:1 en 4 (LB 1973)  

Alle leed hebt Gij geleden, 

Gij gedragen met geduld. 

Als een worm zijt Gij vertreden 

zonder schuld, om onze schuld, 

opdat wij door U verheven 

als verlosten zouden leven. 

 

Duizend, duizendmaal, o Heer, 

Zij u daarvoor dank en eer. 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING   

 

We betreden samen zingend met lied 287 (LB 2013) de kerk-

zaal. 

 
Allen: 

 
Allen: 

2. Rond het boek van Zijn verbond,  

 noemen wij elkaar bij name,  

 roepen wij met hart en mond,  

 levenswoorden: ja en amen,  

 als de kerk van liefde leest,  

 is het feest.  
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Koor:  

3. Rond het water van de doop  

 komt de Rode Zee ter sprake;  

 droogvoets, tussen nood en dood  

 volgen wij een brandend baken:  

 in het nachtelijke uur  

 vlamt een vuur.  

 

Allen: 

4. Rond de tafel, in de kring,  

 staat ons land, de oogst voor ogen, –  

 neem en eet, drink en gedenk,  

 proef hoe zoet: Gods mededogen,  

  die ons schenkt in de woestijn  

 brood en wijn.  

 

We bereiden ons – STAANDE – voor in stilte  

 

Bemoediging en Drempelgebed  

 

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer  

 

Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT   

 

Voorganger: Wees ons genadig, God, 

 wees ons nabij. 

 Laat ons niet ontbreken 

 op het feest dat Gij ons hebt bereid. 

 Verzamel ons 

 bij de uittocht van Jezus Christus 

 en bekleed ons met het witte licht 

 en de liefde van Uw Zoon. 

 

Stil moment van inkeer 
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Sopraan Ook gij waart bij die Nazerener, bij Jezus! 

 

Lector   Maar hij  loochende het en zeide: 

 

Bariton  Ik weet niet en begrijp niet wat gij zegt. 

 

Lector   En hij ging naar buiten naar het voorportaal. 

En toen de slavin hem in het oog kreeg, be-

gon zij opnieuw tot de omstanders te zeggen: 

 

Sopraan  Die man behoort tot hen. 

 

Lector   Maar hij loochende het wederom. En even la-

ter zeiden de omstanders weer tot Petrus: 

 

Koor   Inderdaad, gij behoort tot hen: want gij zijt 

een Galileër. 

 

Lector  Maar hij begon zich te vervloeken en te zwe-

ren:  

 

Bariton  Ik ken de mens niet over wie gij spreekt. 

 

Lector   En terstond kraaide de haan voor de tweede 

maal. En Petrus herinnerde zich het woord, 

dat Jezus tot hem gesproken had: Eer de 

haan tweemaal gekraaid heeft, zult gij Mij 

driemaal verloochenen. En Petrus begon te 

wenen. 
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Koor  Profeteer nu! 

 

Lector   En de dienaars sloegen Hem in het gelaat 

 

Vrij naar Gezang 193: 2 en 3 (LB 1973) 

 

Koor  Wie heeft U zo geslagen, o Heer, 

  U zoveel plagen en lijden aangedaan? 

  Gij zijt niet als wij allen,  

  die steeds in zonde vallen. 

  Geen misdaad hebt Gij ook begaan. 

 

Allen: 

 

Lector  En terwijl Petrus beneden in de hof was, 

kwam een van de slavinnen van de hoge-

priester. En toen zij Petrus zag, terwijl hij zich 

warmde, keek zij hem aan en zeide tot hem 
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Voorganger: U breekt onze klampende handen open 

zacht leg U daarin 

het brood dat ons voedt 

de wijn die ons laaft 

 

Allen: MILD LAAT U ME PROEVEN 

BROOD VAN GENADE, 

WIJN VAN VERZOENING 

WAARVAN IK KAN LEVEN  

AMEN 

 

Allen gaan zitten 

 

Uitleg over aankleding Kerkzaal.  

 
Deel 1  Passiecantate  Marcus 14:  1-72  
 
Orgel   Sinfonia 
 
Koor/allen: Gezang 177 : 1 (Lb 1973) 
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Lector: Nu was het na twee dagen Pascha en het 

feest de ongezuurde broden. En de overpries-

ters en de schriftgeleerden zochten, hoe zij 

Hem door een list in handen zouden krijgen 

en doden. Want zij zeiden: 

 

Koor:  Niet op het feest opdat er geen 

 opschudding kome onder het volk. 

 

Lector: En toen Hij te Bethanië was in het huis van 

Simon de melaatse, kwam, terwijl Hij aan ta-

fel aanlag, een vrouw met een albasten kruik 

vol echte, kostbare nardusmirre; en zij brak 

de albasten kruik en goot de mirre over zijn 

hoofd. En sommigen spraken verontwaardigd 

tot elkander: 

 

Koor: Waartoe dient die verkwisting der mirre, 

waartoe die verkwisting? Want deze mirre 

had voor meer dan driehonderd schellingen 

verkocht en aan de armen gegeven kunnen 

worden. 

 

Lector: En zij waren zeer verstoord tegen haar.   

 Maar Jezus zeide: 

 

Bariton: Laat haar begaan; waarom valt u haar lastig? 

Zij heeft een goede daad aan Mij verricht. De 

armen hebt Gij immers altijd bij u en kunt gij 

weldoen, wanneer gij maar wilt; maar Mij 

hebt Gij niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij 

kon; van tevoren heeft zij mijn lichaam ge-

zalfd voor de begrafenis. Voorwaar, Ik zeg u, 

overal waar het Evangelie verkondigd zal 

worden, over de gehele wereld, zal ook tot 

haar gedachtenis gesproken worden van wat 

zij gedaan heeft. 
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Koor  Wij hebben Hem horen zeggen: Ik zal deze 

tempel, die met handen gemaakt is, afbreken 

en binnen drie dagen een andere, niet met 

handen gemaakt, bouwen. 

 

Lector  Maar ook zó stemde hun getuigenis niet over-

een. En de hogepriester stond op en hij trad 

naar voren en ondervroeg Jezus en zeide: 

 

Bariton  Geeft Gij niets ten antwoord? Wat getuigen 

dezentegen U?  

 

Lector   Maar Hij bleef zwijgen en gaf niets ten ant-

woord. Wederom ondervroeg de hogepriester 

Hem en zei tot Hem: 

 

Bariton  Zijt Gij de Christus, de Zoon van de Gezegen-

de?  

 

Lector  En Jezus zeide: 

 

Bariton  Ik ben het, en gij zult de Zoon des mensen 

zien, gezeten aan de rechterhand der Macht 

en komende met de wolken des hemels.  

 

Lector  De hogepriester scheurde zijn klederen en 

zeide: 

 

Bariton  Waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Gij 

hebt de godslastering gehoord. Wat is uw 

oordeel? 

 

Lector  En zij allen veroordeelden Hem als des doods 

 schuldig. En sommigen begonnen Hem te be-

spuwen en zijn gelaat te bedekken en Hem 

met  vuisten te slaan en tot Hem te zeggen: 
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van de hogepriester en sloeg hem het oor af. 

En Jezus antwoordde en zei tot hem:  

 

Bariton  Als tegen een rover zijt gij uitgetrokken met 

zwaarden en stokken, om Mij gevangen te 

nemen? Dagelijks was Ik bij u, lerende in de 

tempel, maar gij hebt mij niet gegrepen; 

doch de Schriften moeten in vervulling gaan.  

 

Lector  En zij lieten Hem alleen en vluchtten allen. En 

een  jonge man, die een laken om het naakte 

lichaam  geslagen had, liep mede, Hem ach-

terna, en zij grepen hem. Maar hij liet het la-

ken in hun handen en nam naakt de vlucht. 

 

Gezang 180: 7  (LB 1973) 

 

Koor/allen  Hier zijn wij Heer, een afgeweken schare,  

  wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren.  

  Verander ons en reinig onze harten 

  o Man van smarten! 

 

Lector  En zij leidden Jezus weg naar de hogepriester 

en al de overpriesters en oudsten en schrift-

geleerden kwamen bijeen. 

  En Petrus volgde Hem van verre tot binnen de 

hof van de Hogepriester en hij zat daar tus-

sen de dienaars, zich warmende bij het vuur. 

En de overpriesters nu en de gehele Raad 

trachten een getuigenverklaring tegen Jezus 

te vinden om Hem ter dood te kunnen bren-

gen; maar zij vonden er geen. Want velen 

legden een vals getuigenis tegen Hem af: 

maar hun getuigenissen stemde niet overeen. 

En er stonden enigen op, die een vals getui-

genis tegen Hem aflegden, zeggende: 
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Gezang 430: 1, 2 en 7 (LB 1973) 

 

Koor: 1  Ik heb U lief, o mijn beminde,  

die al mijn vreugd en sterkte zijt. 

Ik heb U lief, o welgezinde, 

wiens komst ik dag en nacht verbeid.  

Ik heb U lief, o schoonste licht,  

glans van Gods aangezicht. 

 

ALLEN: 2 en 7 
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7: Ik heb U lief, o wonderschone,  

ik heb U lief, Gij zijt mijn God. 

Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen; 

Ik heb U lief, ook in de nood. 

Ik heb U lief, o schoonste licht,  

gezegend Aangezicht. 

 

Lector  En Judas Iskariot, die één van de twaalven 

was, ging heen naar de overpriesters om 

Hem aan hen over te leveren. Toen zij dat 

hoorden, verblijdden zij zich en beloofden 

hem geld te geven. En Hij zocht, hoe hij Hem 

bij een goede gelegenheid kon overleveren. 

En op de eerste dag van het feest der onge-

zuurde broden, waarop men gewoon was het 

Pascha te slachten, zeiden zijn discipelen tot 

Hem: 

 

Koor  Waar wilt Gij dat wij heen gaan?  

U volgen waar Gij gaat! En toebereidselen 

maken, opdat Gij het Pascha kunt eten? 

 

Lector  En Hij zond twee van zijn discipelen   

 uit en zeide tot hen: 

 

Bariton Gaat naar de stad, maakt het daar voor ons 

gereed.  

 

Lector  En de discipelen gingen heen en kwamen in 

de stad en vonden het, zoals Hij hun gezegd 

had en zij maakten het Pascha gereed. En 

toen het avond geworden was, kwam Hij met 

de twaalven. En terwijl zij aanslagen en aten, 

zeide Jezus: 

 

Bariton  Voorwaar, Ik zeg u dat één van u Mij verra-

den zal; één die met Mij eet. 

17 

Staat op,  laten wij gaan. Zie, die Mij overle-

vert, is nabij.  

 

Koor/allen: gezang 180: 1 

Lector  En terstond, terwijl Hij nog sprak, daar kwam 

Judas aan, één van de twaalven en met hem 

een schare met zwaarden en stokken, gezon-

den vanwege de hogepriesters, de schriftge-

leerden en de oudsten. En die Hem overlever-

de, had hun een afgesproken teken gegeven, 

zeggende: 

 

Bariton  Dien ik zal kussen, die is het; grijpt Hem en 

leidt Hem welverzekerd weg.  

 

Lector  En hij kwam en trad terstond op Hem toe en 

zeide: 

 

Bariton  Rabbi! 

 

Lector   En Judas kuste Hem. En zij sloegen de han-

den aan Hem en grepen Hem. Eén van de 

omstanders trok zijn zwaard en trof de slaaf 
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Bariton  Zet u hier neder, terwijl ik bid. 

 

Lector  En Hij nam Petrus en Jacobus en Johannes 

mede. En Hij begon zeer ontsteld en beangst 

te worden, en Hij zeide tot hen: 

 

Bariton  Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervend toe; 

blijft hier en waakt. 

 

Lector En Hij ging een weinig verder, en Hij wierp 

Zich ter aarde en bad dat, indien het mogelijk 

ware, die ure aan Hem zou voorbijgaan, en 

Hij zeide: 

 

Bariton  Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze 

beker van mij weg. Doch niet wat Ik wil, 

maar wat Gij wilt. 

 

Lector  En Hij kwam en vond het slapende, en Hij 

zeide tot Petrus: 

 

Bariton  Simon, slaapt gij? Waart gij niet bij machte 

één uur te waken? Waakt en bidt dat gij niet 

in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, 

maar het vlees is zwak. 

 

Lector  En wederom ging Hij heen en bad, dezelfde 

woorden sprekende. En toen Hij terugkwam, 

vond Hij hen slapende, want hun ogen waren 

zeer bezwaard; en zij wisten niet wat zij Hem 

zouden antwoorden. En Hij kwam ten derde 

male en zei tot hen: 

 

Bariton  Slaap nu maar en rust. Het is genoeg. De ure 

is gekomen; zie de Zoon des mensen wordt 

overgeleverd in de handen der zondaren. 
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Lector  Zij begonnen bedroefd te worden en één voor 

één tot Hem te zeggen: 

 

Koor  Ik toch niet? 

 

Lector  En Hij zeide tot hen: 

 

Bariton  Eén van de twaalven, die met Mij in de scho-

tel indoopt. Want de Zoon des mensen gaat 

wel heen gelijk van hem geschreven staat, 

doch wee die mens, door wie de Zoon des 

mensen verraden wordt. Het ware  goed 

 voor die mens als hij niet  geboren was. 

 

Gezang 168: 1,5 en 6 (LB 1973) 

 

Koor   O Jezus Christus, licht ze bij  

die leven aan Uw licht voorbij.  

Voeg ze met uwe kudde saam,  

opdat zij niet verloren gaan. 

 

ALLEN: vers 5 
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Allen: Vers 7 

Dan zullen zij, niet meer vervreemd, 

Voor tijd en eeuwigheid vereend, 

In aarde en hemel, dan en nu, 

allen tezamen danken U. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

DIENST VAN HET  HEILIG AVONDMAAL 

 

- Nodigingswoorden en wijze van vieren 

 

- De Tafel wordt gereed gemaakt. 

 

- Gebed over de gaven  

 

Voorganger: 

Heer, onze God, wij brengen U dank in onze 

gaven, in brood en wijn. Maak ons deze 

avond en in uw koninkrijk tot deelgenoten 

van uw Zoon, omwille van Hem die zich ten 

einde toe ten dienste gesteld heeft van al uw 

mensen: Christus, onze Heer. 

 

ALLEN:  AMEN. 

 

- Gaven in mandje op tafel voor de diaconie, 

 

 

Lied 400 (LB 2013)  in beurtspraak gesproken. 

 

Voorganger:  Voordat ik kan ontvangen brood en wijn en 

delen in de maaltijd van de Heer, erken ik 

wat er donker is in mij.  

 

ALLEN  IK LEG HET NEER. 
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Lector  En Petrus zeide tot Hem: 

 

Bariton  Al zouden allen aanstoot aan U nemen, Ik ze-

ker niet!  

 

Lector  En Jezus zeide tot hem: 

 

Bariton  Voorwaar, Ik zeg u, heden in deze nacht, 

voordat de haan twee maal kraait, zult gij Mij 

drie maal verloochenen. 

 

Lector  Hij zeide steeds heftiger: 

 

Bariton  Al moest ik met U sterven, Ik zal U voorzeker 

niet verloochenen.  

 

Lector  Evenzo spraken zij ook allen: 

 

Koor/Allen: Gezang 181 : 4 (LB 2013)  

Lector  En zij gingen naar een plaats, genaamd  

Getsemané, en Hij zeide tot zijn discipelen: 
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Allen: Psalm 22: 11 

Lector En na de lofzang gezongen te hebben, 

vertrokken zij naar de Olijfberg. En Jezus 

zeide tot hen: 

 

Bariton  Gij zult allen aanstoot aan Mij nemen, want er 

staat geschreven: Ik zal de herder slaan en 

de schapen zullen verstrooid worden. Maar 

als ik zal zijn opgewekt, zal ik u voorgaan 

naar Galilea. 
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Voorganger:   Het woord van steun en troost dat ik niet 

sprak, de hand die ik in trots niet reiken kon, 

de vriendschap die in drukte onderging.   

 

ALLEN:   IK LEG HET NEER.  

 

Voorganger:  Mijn blik, soms onverschillig afgewend,  Mijn 

wil zo fel aan anderen opgelegd, elk spottend 

woord waarmee ik heb gekwetst  

 

ALLEN IK LEG HET NEER. 

 

ALLEN:  IN DEZE KRING ZIET CHRISTUS ZELF MIJ 

AAN. 

 IK VRAAG EN SCHENK VERGEVING IEDER 

HIER,  

 DAT ALLES WAT ZIJN VREDE TEGENWERKT 

WORDT NEERGELEGD. 

 

HEER JEZUS, DEELGENOOT AAN DEZE DIS, 

 IK MAAK MIJ LEEG EN STREK MIJN HANDEN 

UIT 

 NAAR U, NAAR ALLES WAT U GEVEN WILT  

 IN BROOD EN WIJN. 

 

VREDEGROET  

 

Voorganger: Over en weer spreken wij als teken van vrede 

met een handdruk uit: 

 

Allen:  “De vrede van Christus voor jou” 

 

TAFELGEBED 

 

Voorganger: U zegenen wij, Eeuwige,  om de genezing van 

ons  leven, om de liefde, ons aangedaan, om 

de morgen, ons toegesproken.  
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  Zo vaak zijt Gij voor mensen geweest een 

licht, een vuur, een spoor. 

  En wanneer wij U ontbreken, en uw Naam on-

der ons is zoekgeraakt, dan zijt Gij daar: als 

een lied dat niet verstomt, als een Woord dat 

beklijft.  

  Met wie ons daarin zijn voorgegaan, met hen 

allen roepen wij U toe: 

 

ALLEN.   HEILIG, HEILIG, HEILIG ZIJT GIJ,  

 GOD VAN DE HEMELSE MACHTEN,  

 EN GEZEGEND IS HIJ,  

  DIE KOMT IN DE NAAM VAN DE HEER: 

 

VOORGANGER. Gezegend U, 

 om die ene mens, 

 uw lieve zoon 

 die de weg is gegaan 

 van alle mensen - 

 met woorden van genezing en troost, 

 met daden vol glorie en eenvoud, 

 dienstbaar aan mensen, 

 open naar U. 

 Hij, uw zoon, 

 die uw weg ging ten einde toe, 

 tot in de nacht - in deze nacht! - 

 dat hij werd uitgeleverd als een Paaslam. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Lector En terwijl zij aten, nam Hij een brood, sprak 

de zegen uit, brak het, En gaf het hun en zei-

de:  

 

Bariton  Neemt, dit is mijn lichaam. 

 

DELEN VAN HET BROOD 
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Lector  En Hij nam de beker, sprak de dankzegging 

uit, en gaf hen die en zij dronken allen daar-

uit. En hij zeide tot hen: 

 

Bariton  Dit is het bloed van mijn verbond, dat voor 

velen vergoten wordt. Voorwaar , Ik zeg u, Ik 

zal voorzeker niet meer van de vrucht van de 

wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar 

nieuw zal drinken, in het Koninkrijk Gods. 

 

DELEN VAN DE WIJN 

 

++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

VERVOLG TAFELGEBED 

 

ALLEN  ALTIJD WANNEER WIJ DIT BROOD ETEN EN 

UIT DE BEKER DRINKEN, VERKONDIGEN WIJ 

DE DOOD VAN DE HEER, TOTDAT HIJ KOMT.  

  KOM, HEER JEZUS, KOM! 

 

GEBED  

 

V. Heer Jezus Christus, U komt onze dank toe.  

 U hebt ons uw leven in handen gegeven;  

 nu leggen wij ons  in de uwe.  

 Neem ons, vernieuw en herschep ons.  

 Wat we waren is verleden tijd;  

 wat we zullen worden, door U, ligt nog voor 

ons.  

 Leid ons voorwaarts. 

 Neem ons met U mee 

   

A.  AMEN 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


