Orde van Dienst Witte Donderdag 1 april 2021 19.30 uur
Thema: “Vergeven”
Voorganger:
Ds. Tom Rijken
Oosterhout

Welkom & Lezen:
Simone Ludikhuijze

Orgel / Vleugel:
Rien Balkenende

Kostersdienst:
Gert Kooiman

Beeld & Geluid:
Gert Kooiman

Orgel / Pianospel
Welkom en mededelingen door Simone
Pianospel “ Adagio cantabile “ Ludwig van Beethoven
Aansteken van de paaskaars
Bemoediging
We luisteren naar lied 538: 1 en 4
1. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.
4. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.
Inleiding op de dienst
Gebed

Lezingen door Simone:
Mattheüs 26 vers 26 – 29
Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit,
brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet,
dit is mijn lichaam.’
En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met
de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het
verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg
jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok
drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in
het koninkrijk van mijn Vader.’
Pianospel “ Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur “
Liedboek 598 – Tom leest de tekst
Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft,
Een vuur dat nooit meer dooft.
Mattheüs 26 vers 30 - 35
Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.
Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen mij deze nacht allemaal
afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de
schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.”
Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar
Galilea.’ Petrus zei daarop tegen hem: ‘Misschien zal iedereen u
afvallen, ik nooit!’ Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze nacht
zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen.’
Petrus zei: ‘Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u
nooit.’ Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.
3

Pianospel melodie “ Als alles duister is…..”
Mattheüs 26 vers 36 – 50
In Getsemane
Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane
genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’
Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij
zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen: ‘Ik voel me
dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’ Hij liep nog een stukje
verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het
mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet
gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’ Hij liep terug naar de
leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Konden
jullie niet eens één uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie
niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is
zwak.’ Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als
het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik
eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’ Toen hij terugkwam,
zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid
overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de
derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde hij zich
weer bij de leerlingen en zei: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en
te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon
wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij
uitlevert, is al vlakbij.’ Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas
eraan, een van de twaalf, in gezelschap van een grote, met zwaarden en
knuppels bewapende bende, die door de hogepriesters en de oudsten
van het volk was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken
afgesproken. ‘Degene die ik kus,’ had hij gezegd, ‘die is het, die moet je
gevangennemen.’ Hij liep recht op Jezus af, zei: ‘Gegroet, rabbi!’ en
kuste hem. Jezus zei tegen hem: ‘Vriend, ben je daarvoor gekomen?’
Daarop kwam de bende naderbij, ze grepen Jezus vast en namen hem
gevangen.
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Pianospel melodie “ Als alles duister is …”
Overdenking, thema: “Vergeven”
Orgel spel: “ Herzlich tut mich verlangen” J.S. Bach
Viering van Brood en Wijn
Duiding van brood en wijn en uitnodiging.
Gebed
Deling van het brood en de wijn.
Uiting van dank.
Gebed “Onze Vader”
We luisteren naar lied 247 vers 1 en 2

1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.
2. Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in 't wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.
Zegenbede
Orgelspel
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Inzameling der gaven:
In verband met de corona-maatregelen wordt er niet gecollecteerd,
maar u kunt uw bijdragen als volgt overmaken:
Voor de Diaconie is vandaag het doel:
Centrale Diaconie PGM te Middelburg;
uw bijdrage svp naar IBAN NL 50 RABO 0385 382 871
Voor de Koorkerkgemeenschap:
IBAN NL 52 INGB 0000 218 595

t.n.v. Wijkkas Koorkerkgemeenschap
U kunt de dienst live volgen op het Internet.
Het is ook mogelijk om later te kijken. Hoe?
Stap 1: ga naar de site www.kerkdienstgemist.nl
Stap 2: vul in bij ‘Zoek kerk’: Koorkerk
Klik vervolgens op het groene rondje
Stap 3: klik op de foto van de Koorkerk
U kunt nu kiezen om eerdere uitzendingente bekijken,
of om de live-uitzending te volgen.
Volgende vieringen / activiteiten:
4 april – PASEN:
11 april:
18 april:
25 april:

ds. Wim Jansen
ds. Erik Jan Tillema
ds. Wim Jansen
ds. Kim Magnee
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