WITTE DONDERDAG vanuit DE

MARANATHAKERK
1 april 2021, 19.30 uur
voorganger (v): ds Axel Wicke
organist: Bert van Stam
solozang: Lwowani Dixon-Fyle
ouderling (o): Carolien Gijsbers
diaken (d): Cécile de Munnik
moeder van het huis (m): Marian van Duijvenvoorde

DIENST van de SCHRIFT
DE VOORBEREIDING
VERWELKOMING door ouderling van dienst
o: Vrede met U allen, hierheen gekomen
bij het vallen van de avond
om te gedenken en te vieren:
de bevrijdende weg
die God met mensen gaat
en Zijn onoverkomelijke wil om aanwezig te zijn
in ons leven, ja in ons zelf
door Jezus Christus, onze Heer.
BEMOEDIGING door de voorganger
v: Onze Hulp is in de Naam van de Heer
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid
a: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
AMEN
ZEGENING VAN HET LICHT door de moeder van het huis
m: Laten wij door het ontsteken van de kaarsen
en zegenen van het licht
vol vertrouwen uitspreken
dat de HEER onze God in ons midden is
en dat hij zijn mensen draagt in zijn liefde
en bergt in zijn trouw
a:

GEZEGEND IS UW NAAM , HEER ONZE GOD,
SCHENKER VAN LEVEN, SCHEPPER VAN TOEKOMST
LAAT HET LICHT VAN UW HEILIG AANGEZICHT
ONS STERKEN IN ONS GELOOF,
ONS VERLICHTEN MET HOOP,
ONS VERVULLEN MET LIEFDE
DOOR JEZUS CHRISTUS ONZE HEER. AMEN.

SOLOZANG VAN DE INTROÏTUSPSALM
voor Witte Donderdag, Psalm 67
‘God zij ons gunstig en genadig’

DE SCHRIFT
INLEIDING
GEBED bij de opening van de Schrift

LEZING: “De laatste maaltijd” uit Woord voor Woord
naar Exodus 12 (o)
Het ging steeds slechter in Egypte. De Hebreeën wilden weg,
maar de Farao liet ze niet gaan
'Nu is het genoeg, zei Mozes toen. 'Ga allemaal naar huis.
Bereid je goed voor op een moeilijke tocht. Neem alleen
eten mee, dat niet gauw bederft. Eet nog één keer thuis.
Morgen gaan we.'
De Farao van Egypte wilde het tegenover zichzelf niet toegeven, maar hij zat er mee in. Eigenlijk ging het niet zo goed
met zijn land. Maar de Hebreeën waren het die er telkens
wat van zeiden. Uitgerekend zij waren telkens aan het protesteren.
En nu was er nóg iets gebeurd . Zijn zoon, zijn eigen zoon,
was doodgegaan door de ziekte, die in zijn land heerste.
Hij voelde zich droevig en moe en onzeker, die Farao.
En die Hebreeën, die wilde hij het liefst zo vlug mogelijk
vergeten.
Hij wilde ze weg hebben met hun geschreeuw. Laat ze alsjeblieft weggaan', riep hij. 'Weg, weg met die mensen.'
Intussen zaten Mozes met zijn familie en Aäron met zijn
familie in huis. Ze wisten niet wat de Farao zou doen.
Toen zei Mozes tegen zijn zoon Gerson: 'Moet je luisteren,
mijn zoon. Wij willen hier niet meer leven. Wij willen hier
niets meer mee te maken hebben. Wij willen dat met jullie
iets nieuws begint.
Daarom moet je vannacht wakker blijven en goed opletten.
Dan zal je het goed aan je kinderen kunnen vertellen.
Begrijp je dat.' 'Ja, maar wat is er dan?' vroeg Gerson,
'waarom is deze nacht dan anders dan andere nachten? '
Je zult het zien', zei Mozes, 'kom, we gaan alles inpakken
voor de grote reis.
De moeders moeten plat geroosterd brood maken zonder
gist, dan kunnen we het makkelijker meenemen en dan kan
het niet bederven, dan kunnen we er ook heel lang mee
toe!'
Zo was het toen ze voor de laatste keer thuis aten.
Voor het eten had moeder Sippora een lam geslacht.
En met het bloed van dat beest hebben ze een teken gemaakt op de voorpost van de deur.
Dat betekende: hier wonen ook mensen, die liever met de
God van Abraham meegaan dan hier te blijven.
En overal in de omtrek waren van dat soort tekens op de
deur.
Toen werd erop de deur gebonsd.
Ze durfden eerst niet open te doen.
Maar het was gelukkig goed volk, met het bericht dat de
Farao besloten had ze toch maar te laten gaan.
Nu zou het beginnen.

SOLOZANG VAN HET SCHRIFTLIED 970:1, 3, 4, 5
‘Vlammen zijn er vele’
EVANGELIELEZING Johannes 13:1-15
Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd
gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar
de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste
gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel
had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de Vader hem alle
macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer
naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij
legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot
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water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt
toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ Jezus antwoordde:
‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel
begrijpen.’ ‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen,
kun je niet bij mij horen,’ antwoordde hij: ‘Heer, dan niet
alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’
Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn
voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein –
maar niet allemaal.’ Hij wist namelijk wie hem zou verraden,
daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren.
Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed
aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik
gedaan heb?’ vroeg hij. ‘Jullie zeggen altijd “meester” en
“Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. Als ik,
jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet
je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.

SOLOZANG VAN HET LIED 569
‘Toen Jezus wist: nu is gekomen’
OVERWEGING
SOLOZANG 998
‘Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen’

3. Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden?
Hij heeft hen driemaal slapende gevonden.
hij ging terug en heeft alleen geleden,
eenzaam gebeden:
4. Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan;
waar zijn de eng'len die Mij kunnen bijstaan?
Maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden,
uw wil geschiede.
5. Altijd zal Jezus weer in doodsstrijd wezen,
tot aan het eind der wereld moet Hij vrezen,
zijn eigen jongeren in slaap te ontdekken.
Wat zou hen wekken?
6. In angst en tranen werd zijn strijd gestreden.
Toen kon Hij toebereid naar voren treden.
De duisternis kon, wat zij mocht verzinnen,
Hem niet verwinnen.
7. Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare,
wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren.
Verander ons en reinig onze harten,
o Man van smarten!
ZEGENBEDE

DE AGENDA

DE GEBEDEN
MEDEDELINGEN
VOORBEDEN EN STIL GEBED
diaken:
.... zo roepen wij U aan:
allen: WIJS WEGEN VAN VRIJHEID EN LEVEN
ONZE VADER
SOLOZANG VAN HET SLOTLIED Gethsémane, die nacht
moest eenmaal komen.
tekst: E.L. Smelik (1900-1985) / melodie: Johann Crüger 1640
uit: Liedboek voor de Kerken 1973, gez. 180

De preek van vanavond is na te lezen op de websites
van Maranathakerk en Bergkerk, maranathakerkdenhaag.nl en bergkerkdenhaag.org.
Vrijdag 2 april, 19.30 uur. Kerkdienst op Goede Vrijdag. Voorganger: ds. Axel Wicke. De dienst is te volgen
op internet, via de websites maranathakerkdenhaag.nl
en bergkerkdenhaag.org.
Zaterdag 3 april, 19.30 uur. Paaswake. Voorganger: ds.
Martine Nijveld. De dienst is te volgen, direct en achteraf, op internet, via de websites maranathakerkdenhaag.nl en bergkerkdenhaag.org.
Zondag 4 april (Pasen), 10 uur. Kerkdienst vanuit de
Bergkerk, voorganger ds. Martine Nijveld. De dienst is
te volgen op internet, via de website bergkerkdenhaag.org.
Zondag 4 april (Pasen), 10.30 uur. Kerkdienst vanuit de
Maranathakerk, voorganger Sity Smedinga. De dienst is
te volgen op internet, via de website maranathakerkdenhaag.nl

2. Hoe dichtbij is de hof, waar Gij gewaakt hebt;
verstaanbaar is de klacht, die Gij geslaakt hebt.
Nog leeft de haat, die U kwam overvallen:
zo zijn wij allen.
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