Remonstranten Den Haag
Witte Donderdag 1 april 2021, aanvang 19.30 uur,
AVONDGEBED
met delen van brood en wijn
voorganger: ds. Antje van der Hoek. Organist: Hans Jacobi.
Welkom: Betty Renssen. Bijbellezingen: Ettjen Modderman.
Frederiek Muller (zang)

Mozaïek in Ravenna, laatste avondmaal

Aanroeping en inkeer
Welkom /Ontsteken van het licht
Zang : ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben …’ Ps. 139: 1, 2, 7, 8 en 14
Votum en groet (staande)
Onze hulp is in de naam van de levende God
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen
Groet
Zijn genade en vrede zij met ons allen
Inleidende lezing/Gebed van inkeer
Acclamatie: 'Houd mij in leven, wees Gij mijn redding'
(Lied 368d, 2x)
Woord en gebed
Enkele woorden ter inleiding

ETTJEN Exodus 12: 1- 13 De HEER zei tegen Mozes en Aäron,
nog in Egypte: 2 ‘Voortaan moet deze maand bij jullie de eerste
maand van het jaar zijn. 3 Zeg tegen de hele gemeenschap van
Israël: “Op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of
een bokje uitkiezen, elk gezin één. 4 (…). 8 Rooster het vlees en eet
het nog diezelfde nacht, met ongedesemd brood en bittere
kruiden. (…).11 Zo moeten jullie het eten: met je gordel om,
je sandalen aan en je staf in de hand, in grote haast. Dit is een
maaltijd ter ere van de HEER, het pesachmaal. 12 Ik zal die nacht
rondgaan door Egypte, en ik zal daar alle eerstgeborenen doden,
zowel van de mensen als van het vee, en ik zal alle Egyptische
goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de HEER. 13 Maar jullie
zal ik voorbijgaan: aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen, en
door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf,
jullie niet treffen.
ANTJE Marcus 14:1-2 De volgende dag zou het feest van Pesach
en het Ongedesemde brood beginnen. De hogepriesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem door middel van
een list gevangen te nemen en te doden. 2 Ze zeiden bij zichzelf:
Tijdens het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand.
Zang: Lied 565:1”Het hoogste woord daalt uit het licht”

ETTJEN Marcus 14: 10-16 10 Toen ging Judas Iskariot, een van
de twaalf, naar de hogepriesters om hem aan hen uit te leveren. 11 Toen zij dit hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze
hem geld te zullen geven. En hij zon op een mogelijkheid om hem
op een geschikt moment uit te leveren. 12 Op de eerste dag van het
feest van het Ongedesemde brood, wanneer het pesachlam wordt
geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen hem: ‘Waar wilt u dat wij

voorbereidingen gaan treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’ 13
Hij stuurde twee van zijn leerlingen op pad en zei tegen hen: ‘Ga
naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt jullie tegemoet komen; volg hem, 14 en wanneer hij ergens binnengaat,
moeten jullie tegen de heer des huizes zeggen: “De meester vraagt:
‘Waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?’” 15 Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die
al is ingericht en waar alles gereedstaat; maak daar het pesachmaal
voor ons klaar.’ 16 De leerlingen vertrokken naar de stad, en alles
gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal.
Zang: Lied 565:2
ANTJE Marcus 14: 17-21 17 Toen de avond was gevallen, kwam
hij met de twaalf. 18 Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus:
‘Ik verzeker jullie: een van jullie, die met mij eet, zal mij uitleveren.’ 19 Ze werden bedroefd en vroegen een voor een aan hem: ‘Ik
ben het toch niet?’ 20 Maar hij zei tegen hen: ‘Het is een van jullie
twaalf, die met mij uit dezelfde kom eet. 21 Want de Mensenzoon
zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens
door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem
zijn als hij nooit geboren was.’
Zang: Lied 565: 3 en 4

ETTJEN Marcus 14: 22- 26 22 Terwijl ze aten, nam hij een brood,
sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei:
‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ 23 En hij nam een beker, sprak
het dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken eruit. 24
Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat
voor velen vergoten wordt. 25 Ik verzeker jullie: ik zal niet meer
van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er
opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God.’ Nadat ze de
lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.
Zang: Lied 565: 6

Delen van brood en wijn
Tafelgebed
Voorganger: De Eeuwige zal bij U zijn!
Allen: de Eeuwige zal u bewaren!
V: Verheft u harten!
A: wij zijn met ons hart bij de Eeuwige.
V: Brengen wij dank aan God, de Eeuwige,
bron van liefde, licht en leven.
A: Hij is onze dankbaarheid waardig.
V: U loven en danken wij, God,
- Voor de Geest die levend maakt, die ons de kracht en de moed
geeft
van uw waarheid te getuigen en van uw liefde te zingen;
voor het vuur van uw Geest, danken wij U
dat mensen doet strijden tegen ziekte en onrecht
en voor de warmte die hij brengt
in onze verkilde harten.
Hij leert ons het delen van het dagelijks brood
en Hij verbreekt de doodse stilte die tussen mensen heerst.
- Wij danken U, God,
voor het zenden van Jezus, uw Zoon,
op wie de Geest heeft gerust
om Wet en Profeten te vervullen
en alle gerechtigheid te volbrengen;
om het geschonden gelaat van de aarde
te helen en te vernieuwen,
om lammen te doen lopen,
gevangenen te bevrijden,
zonden te vergeven,
treurenden te troosten
en wat dood is te bewegen tot leven.

- Wij danken U om uw Zoon, die de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood heeft genomen,
het dankgebed uitgesproken tot U, Zijn hemelse Vader
en het brood heeft gebroken met de woorden:
‘dit is mijn lichaam voor u;
doet dit tot mijn gedachtenis.’
die evenzo ook de beker nam, dankte en zei:
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden; telkens als gij deze beker drinkt
zult gij doen tot mijn gedachtenis.
Allen: Zo verkondigen wij dan,
etend van dit brood
en drinkend van deze beker
de dood van Jezus en zijn opstanding ten leven
V: Wij zien uit naar de dag
dat hij terug zal keren in heerlijkheid en bidden:
zend, o God, uw Heilige Geest
over ons en over heel uw gemeente
en maak ons zo tot vredestichters en dienaars van uw gerechtigheid
een nieuw volk, U tot eer
want dan zal uw Naam geprezen zijn
door Hem en met Hem en in Hem,
overal op aarde, dit uur en alle dagen
tot in eeuwigheid. Amen
Rondgang van Brood en Wijn, Dankzegging

Gezamenlijk uitgesproken Onze Vader (in de verwoording van
Dorothee Sölle):
God, die ons nabij bent als een vader en een moeder.
Wij mogen uw naam uitspreken.
Wij hopen dat we naar uw wil kunnen leven.
Wij zien uit naar uw rijk,
een tijd van vrede en gerechtigheid,
hier en voor altijd.
Geef ons ook vandaag het brood dat wij nodig hebben om te leven.
Vergeef ons dat we tekortschieten
en leer ons anderen te vergeven,
zodat we in vrijheid met U en met elkaar kunnen leven.
Laat ons niet de weg van de minste weerstand kiezen.
Laat ons niet afglijden naar egoïsme
en streven naar macht,
maar laat ons kinderen van U zijn
die openstaan voor uw liefde
en er vervuld van raken
voor nu en voor een eeuwigheid.
Amen
Zang: ‘Von heiligen Abendmahl’ van J.S. Bach

Enkele woorden ter afsluiting De paaskaars wordt gedoofd. Daardoor wordt de overgang gemarkeerd naar de nacht van overlevering, verloochening en verraad en naar de dag van het lijden en sterven van Jezus. De leerlingen verlaten de laatste maaltijd met Jezus
in verwarring.
Deze viering heeft een ‘open einde’, geen zegenbede en wordt
morgen, op Goede Vrijdag, voortgezet. Wij hopen elkaar daar
weer te mogen begroeten … in stilte verlaten we nu deze kerk …

Komende diensten:
vrij 2/3 10.30u Goede Vrijdag met Ds Reinhold Philipp
zo 4/3 10.30u Paasochtend met Ds Reinhold Philipp

