PROTESTANTSE GEMEENTE
DAMSTERBOORD
LITURGIEBOEKJE 2019
voor de
WITTE DONDERDAG
GOEDE VRIJDAG
STILLE ZATERDAG
PASEN
STEFANUSKERK NOORDDIJK
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WITTE DONDERDAG
18 april 2019, 19.30 uur

INTREDE
aansteken tafelkaarsen
moment van stilte
[wie kan, gaat staan]
groet
V: De Heer zij met u!
A: ook met u zij de Heer.
[na de groet: allen gaan zitten]
openingslied

2. Ik zal er zijn voor jou
met wijn, een stukje brood.
Ik zal er zijn voor jou
mijn liefde is zo groot.
3. Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou
Ik ben er altijd bij.

4. Ik zal er zijn voor jou
ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou
mijn licht straalt om je heen.

kyrië en gloria: Liedboek 299E

DE SCHRIFTEN
Psalm, Psalm 116: Liedboek 116, 1.3
lezing uit het oude testament - Exodus 12, 11-17
2

lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan] -Johannes 13, 1-15
acclamatie Liedboek nr. 568A [enkele malen]
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
orgelspel
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GEBEDEN EN GAVEN
gebeden
dankgebed // voorbeden // stil gebed //
onzevader
A: 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.
tafelgebed
V: De Heer zij met u!
A: en met uw geest
V: Verheft uw harten
A: Wij zijn met ons hart bij de HEER
V: Zegenen wij de HEER onze God
A: Hem zeggen wij dank
vervolg tafelgebed Liedboek: 395
vredegroet
V: De vrede van de Heer zij altijd met U
A: En met uw geest
V: wenst elkaar de vrede
[allen wensen wie om hen heen zitten (met een handdruk) vrede toe]
communio
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ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek: 650
bede
V: God,
dat ons zoeken
rust vindt
in u.
Alles wat wij zijn,
ons gaan en staan,
ons doen en laten
aan u
vertrouwen wij het toe.
Sta in ons hart gebrand,
ook in het
ondoorgrondelijk duister.]
A: Amen.
[vrij naar Sytze de Vries]

[we verlaten in stilte de kerk]
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GOEDE VRIJDAG
19 april 2019, 19.30 uur
- het avondgebed begint in stilte
- de Paaskaars is gedoofd

VOORBEREIDING
gedicht
AL DIE MOOIE BELOFTEN
De grazige weiden, de stille wateren,
ik heb ze gezocht en inderdaad
gevonden, ze waren nog mooier
dan mij was beloofd,
prachtig.
En in dit liefelijke landschap de zoon
van de maker, aan een boom genageld,
maar geen spoor van geweld
of verzet, alleen maar
vrede, rust.
Zijn lege ogen kijken het landschap in,
om zijn mond spelen eeuwige vragen,
waarom dan, wie ben je,
waar was je, e.d.
Zonder verwijt, hij moet hebben geweten
wat er zou gaan gebeuren.
Ik heb geen antwoord.
[Rutger Kopland; Verzamelde gedichten]
moment van stilte
lied, Liedboek: 547
1: allen
2: kwintet
3-6: allen
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psalmengebed: Psalm 22

DE SCHRIFTEN
Lied 587, 1; kwintet
Joh 18,1, 1-11
muziek
Joh 18, 12-27
Lied 587, 2: allen
Joh 18, 28-40
Lied 587, 3: kwintet
Joh 19, 1-16A
Lied 587, 4: allen
Joh 19, 16B-22
meditatie bij afbeelding van statie 3 van Sieger Köder
cantor: “He was despised” (Händel: “Messiah”)
He was despised and rejected of men,
a man of sorrows and acquainted with grief.
He gave his back to the smiters,
and His cheeks to them that plucked off the hair:
He hid not His face from shame and spitting.
[vertaling]
Hij werd veracht, door mensen gemeden,
hij was een man die het lijden kende
en met ziekte vertrouwd was.
(Jesaja 53,3)
Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars
wie mijn baard uittrokken,.
bood ik mijn wangen aan.
(Jesaja 50,6)
Joh 19, 23-27
Lied 587, 5: allen
Joh 19, 28-30
stilte
Joh 19, 31-37
Lied 587, 6: kwintet
7: allen
stilte
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GEBEDEN EN UITGANG
voorbeden
beklag Gods, Liedboek: 585
[de regels met muzieknotatie waar “allen” voor staat, worden ook door
allen gezongen; de andere gedeelten worden tussen cantor en kwintet
verdeeld]
woord bij het uitgaan
V: Niet alles wat gebeurt
op deze wereld en in ons leven
valt samen met uw wil;
maar het wordt wel omsloten door uw liefde.
Voed ons vertrouwen Heer, onze God.
[naar W.R van der Zee]

[we verlaten in stilte de kerk]
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STILLE ZATERDAG
19 april 2019, 19.30 uur
- het avondgebed begint in stilte
- op de tafel brandt een waxinelicht
als teken van het leven van Jezus - Licht dat niet dooft
- het doopbekken is met water gevuld

moment van stilte
openingsgebed
God,
In het donker wachten wij –
omdat ons leven soms zo tot stilstand is gekomen
en wachten het enige is dat ons rest.
In het donker wachten wij –
we beseffen dat het ons aan kracht ontbreekt het duister te doorklieven.
In het donker wachten wij met alles wat we meebrengen aan hoop en verwachting,
aan zorg en verdriet, aan schuld en verlorenheid.
In het donker wachten wij –
en roepen uw Naam: dat U met ons bent.
Omwille van uw naam,
omwille van uw trouw roepen we tot U.
Om uw vrede, om hoop,
om uw licht, om opstanding,
A: Amen
[auteur onbekend]
psalmengebed, Jona 2 en lied 155 - gezongen en gebeden
lezen: Jona 2, 3 en 4 (onberijmd)
zingen: lied 155 vers 3 en 5
lezen: Jona 2, 6 en 8 (onberijmd)
zingen: lied 155 vers 9
schriftlezing, Joh 19, 38 -42
moment van stilte
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orgel- en chalumeauspel
Psalm 74 - Jhr. Jacob van Eyck (1590-1657)
Psalm 74 (Liedboek)
“Waarom, o God, verstoor Gij voor altoos,
verzengt uw toorn de schapen uwer weide?
Gedenk uw erfdeel dat Ge in oude tijden
verloste en tot gemeente U verkoos.”
ter overweging
Nachtgebed
Naar U klimt mijn ziel.
Richt mij. Beur mij op.
Nacht staat om mij heen,
hoge blinde muur.
Er zij licht, zegt Gij,
Er zij nieuwe dag.
Mensenkind, sta op,
ik-met-jou, vrees niet.
Roept Gij. En ik weet:
die beschaamt mij niet.
Wek uw kracht in mij,
Doe uw woord gestand.
--Woeste dalen door
dwaal ik in mijzelf
uit uw richting weg.
Er is geen stem, geen woord.
--Als een steen lig ik
in een diepe kuil
buiten het bereik
van uw licht – mij goed.
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Zo vaak was het ‘nu’
en ‘Ik zal, vrees niet’.
En ik dacht te zien
wat uw stem me zei.
Even was het waar
en dan was het weg.
Laat me waar ik ben.
Gij beschaamt mij toch.
--Over mij een slaap
als de dood zo diep;
Weg mijn ziel uit mij,
val ik uit de tijd
tot waar niets. Ook daar
haalt uw stem mij in
en beschaamt Gij mijn
wanhoop: ‘Ik met jou’.
Zwarter was geen nacht.
Maar de dag komt aan.
Morgen zal het zijn,
gloed van nieuw begin
--Aangezicht van gloed
dat de wolken scheurt,
woord dat ruimte schept,
toekomst, wijd licht land
waar gerechtigheid
als rivieren stroomt,
waar een wijnstok bloeit
tegen klippen op –
toon mij niet vergeefs
wat mijn ziel verlangt,
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geef dat ik volhard
in uw vergezicht.
[Huub Oosterhuis]
moment van stilte
orgelspel
Andante uit Italiaans concert (BWV 971) –
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
lied Liedboek 598 - met aansteken van enkele kaarsen
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avondgebed
o God,
wij bidden tot u
als wij ons moeten neerleggen
en toevertrouwen.
Wij bidden tot U
als wij de ogen moeten sluiten
en ons overgeven.
Wij bidden tot U
als wij ons uitstrekken
in het duister.
Wij bidden dat Gij onze naam uitroept
en onze hand vasthoudt
en Uw licht laat schijnen
in onze nacht tot aan uw morgen.
[Willem Barnard]
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek: 605
[we verlaten in stilte de kerk]
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PAASMORGEN
21 april 2019, 10.00 uur

DE LOF VAN HET LICHT
binnendragen paaskaars, Liedboek nr. 593
[cantor en allen als aangegeven]
wie kan, gaat staan, terwijl de paaskaars wordt binnengedragen
[allen gaan zitten]
de lof van het licht, Liedboek nr. 595
[cantor en allen als aangegeven]
kinderen delen bloemen

INTREDE
groet en bemoediging [wie kan, gaat staan]
V: De vrede van de Heer zij met u allen!
A: Zijn vrede zij ook met u!
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en niet laat varen het werk van zijn handen.
Paaslied, Liedboek: 645
gebed van toenadering
[hierna: allen gaan zitten]
kyrië Liedboek nr. 299C (eerste regels)
I: cantor
II: allen
gloria Liedboek nr. 619
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projectlied [voor de kinderen vertrekken]

DE SCHRIFTEN
gebed bij de opening van de Schriften
lezing uit het oude testament
Hooglied 8, 7.8
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lied “Ongestraft mag liefde bloeien”

2. Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
Koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.
3. Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen
Vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.
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4 .Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
lezing uit het nieuwe testament [wie kan, gaat staan]
Johannes 20, 1-18
lied Liedboek nr: 601
[hierna: allen gaan zitten]
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overweging
orgel- en trompetspel
[kinderen komen terug]
lied Liedboek 642
1: allen // 2: cantor // 3: allen // 4: vrouwen // 5: mannen // 6: vrouwen
7: mannen // 8: allen

GEBEDEN EN GAVEN
moment van gedachtenis Liedboek nr. 801, 1.2.8
toelichting van de diakonie
gebeden
dankgebed
voorbeden met acclamatie Liedboek 368F
stil gebed
onzevader
inzameling van de gaven: diaconie // kerk

ZENDING EN ZEGEN
slotlied [wie kan, gaat staan] Liedboek nr. 118: Psalm 118, 1.6.9
zegen beantwoord met
A: Amen
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COLOFON
Deze vier diensten zijn voorbereid door de werkgroep eredienst, bestaande
uit Gieneke Tillema, Gré Busz, Jacoline van der Laan, Lieuwe Giethoorn,
Helmer Roelofs (cantor), Gerard van Reenen (organist) en Jan Wilts
(predikant). Liturgieboekje en afbeelding zijn gereproduceerd door Anneliese
Smoorenburg en Christina Huisman.
Aan de dienst op Witte Donderdag werken de catechisanten mee: Gerard Jan,
Maura, Niels en Thomas. Diaken Immy Klöpping heeft samen met hen de
Tafelviering voorbereid.
Aan de Goede Vrijdagviering werkt het vocaal kwintet mee dat bestaat uit
Christina Huisman, Ria Wildeman, Ria van Dijk, Henk van Dijk en Helmer
Roelofs.
Op Paasmorgen klinkt bij het orgel de melodica; het orgel wordt dan bespeeld
door Helmer Roelofs, de melodica door Gerard van Reenen.

MEDEDELINGEN
* na de dienst kunnen kinderen eieren zoeken in de kerk
* vandaag is er geen koffiedrinken na afloop (vanwege voorafgaand
Paasontbijt)
* van vrijdag 26 april tot en met zondag 5 mei heb ik een vrije week. Als u een
predikant zou willen spreken, kunt u contact opnemen met Mw. Ria van DijkHilberts, tel 050.5491349, e-mail: ha.hilberts@gmail.com., Mw. Tiny Rienstra,
tel 050.5417391; e-mail: j.rienstra@hetnet.nl of met Mw. Gré Busz, tel
050.5414910, e-mail: greebusz@gmail.com . Zij kunnen u doorverwijzen naar
een waarnemend predikant (jw).
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