
 

 

PAPENDRECHT, 14 APRIL 2022, 19.30 UUR 
WITTE DONDERDAG 

GEZ. DIENST BETHEHEMKERK EN MORGENSTER 
THEMA: ….. 

 
Voorganger: Ds Gerard de Lang 

Organist: André de Jager 
Lector: ………….. 

 

 
DIENST VAN VOORBEREIDING 

 
Voorbereidend orgelspel 
 
Lied van voorbereiding: Geef vrede, Heer, in onze 
dagen (Lied 1011 3x) 
Da pacem Domine,  
da pacem Domine in diebus nostrus.  
 
Verstilling en overdracht aan predikant 
 
Aanvangspsalm: Psalm 24: 2, 4 (Willem Barnard) 
Wie zal op hoge plaatsen staan?  
Wie zal de tempel binnengaan  
van ’s Heren heilige nabijheid?  
Alleen wie, wars van duistere macht,  
geen kind wil wezen van de nacht,  
maar hart en handen heft in vrijheid.  
 
Gij poorten van Jeruzalem,  
reikhalzend ziet gij uit naar Hem,  
die binnentreden zal met vrede.  
Wie is die hoge Majesteit?  
De Heer, die zijn gezag uitbreidt,  
de Heer, die voor ons heeft gestreden!  
 
Bemoediging en groet 
 
Klein gloria 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als 
in den beginne, nu en immer, en van eeuwigheid 
tot eeuwigheid. Amen.  
 
Welkom en inleiding op de dienst 
 
Kyriegebed 
 
Glorialied: Lied 574: 1, 3 
Glorie zij U, Christus, U leed onze nood,  
U ging onze kruisweg, U stierf onze dood,  
in de nacht der nachten streed U onze strijd,  
U leed onze angsten, onze eenzaamheid.  
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.  
 

Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht,  
U verbreekt het donker, alles is volbracht;  
geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort,  
één van ziel en levend bij uw heilig woord. 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
 

DIENST VAN HET WOORD 

 
Gebed bij de dienst van het Woord 
 
Schriftlezing: Lucas 22: 1 – 23  
1Het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach ge-
noemd wordt, was bijna aangebroken. 2De hogepriesters 
en de schriftgeleerden wilden Hem uit de weg ruimen en 
zochten naar een goede gelegenheid, want ze waren 
bang voor de reactie van het volk. 3Toen nam Satan bezit 
van Judas, bijgenaamd Iskariot, een van de twaalf. 4Hij 
ging naar de hogepriesters en tempelwachters en be-
sprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleve-
ren. 5Ze waren opgetogen en spraken af dat ze hem daar-
voor geld zouden geven. 6Judas nam hun aanbod aan en 
zocht een gunstige gelegenheid om Jezus aan hen uit te 
leveren, zonder dat het volk het zou merken. 
7De dag van het Ongedesemde brood, waarop het pe-
sachlam geslacht moest worden, brak aan. 8Jezus stuur-
de Petrus en Johannes op pad met de woorden: ‘Ga voor 
ons het pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen 
eten.’ 9Ze vroegen hem: ‘Waar wilt U dat we het berei-
den?’ 10Hij antwoordde: ‘Let op, wanneer jullie de stad in 
gegaan zijn, zal jullie een man tegemoetkomen die een 
kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij bin-
nengaat, 11en zeg tegen de heer van dat huis: “De mees-
ter vraagt u: ‘Waar is het gastenvertrek waar Ik met mijn 
leerlingen het pesachmaal kan eten?’” 12Hij zal jullie een 
grote bovenzaal wijzen die al is ingericht; maak het daar 
klaar.’ 13Ze gingen op weg, en alles gebeurde zoals Hij ge-
zegd had, en ze bereidden het pesachmaal. 
14Toen het tijd was, ging Hij samen met de apostelen aan-
liggen voor de maaltijd. 15Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er he-
vig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor 
de tijd van mijn lijden aanbreekt. 16Want Ik zeg jullie: Ik zal 
geen pesachmaal meer eten totdat het zijn vervulling 
heeft gekregen in het koninkrijk van God.’ 17Hij nam een 
beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker 
en geef hem aan elkaar door. 18Want Ik zeg jullie: vanaf 
nu zal Ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok 
tot het koninkrijk van God gekomen is.’ 19En Hij nam een 
brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde 
het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven 
wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te geden-
ken.’ 20Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en zei: 
‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieu-
we verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt. 
21Maar weet wel dat degene die Mij zal uitleveren samen 
met Mij aan deze tafel aanligt. 22Want de Mensenzoon 
moet heengaan zoals het voor Hem bepaald is, maar wee 
de mens die Hem zal uitleveren.’ 23Ze vroegen zich onder 
elkaar af wie van hen zoiets zou kunnen doen. 

 



 

 

Antwoordlied: Lied 558: 4, 5, 6, 7 
Om het brood, Heer, dat Gij breekt,  
om de beker die Gij reikt,  
om de woorden die Gij spreekt,  
Kyrie eleison. 
 

Here, om uw bloedig zweet,  
als Ge-alleen de wijnpers treedt,  
om de kelk vol bitter leed, 
Kyrie eleison. 
 

Om het zwijgen, het geduld,  
waarmee Gij de wet vervult,  
als men vruchtloos zoekt naar schuld,  
Kyrie eleison. 
 

Om het woord van goddelijk recht  
dat Gij tot uw rechters zegt,  
– zelf hebt Ge uw geding beslecht –,  
Kyrie eleison. 
 

Preek 
 

Muzikale meditatie 
 

Zingen: Lied 566 
Midden in de dood  
zijn wij in het leven,  
want Eén breekt het brood  
om met ons te leven  
midden in de dood.  
 

Dood is in ons bloed,  
dood voor onze ogen,  
maar Hij geeft ons moed,  
dat wij leven mogen  
met de dood in ’t bloed.  
 

Dat wij uit de dood  
opstaan om te leven,  
etend van het brood  
dat Hij heeft gegeven  
midden in de dood.  
 

Lamp voor onze voet,  
licht voor onze ogen,  
geef ons levensmoed  
met de dood voor ogen,   
met de dood in ’t bloed.  
 

Jezus, uit de dood  
opgestaan tot leven,  
wees voor ons het brood,  
dat wij in U leven  
midden in de dood.  

Wees voor ons de wijn,  
dat wij van U drinken.  
Wees voor ons de pijn,  
dat wij in U zinken,  
dat wij in U zijn. 
 

MAALTIJD VAN DE HEER 

 
Pastorale mededelingen 
Voorbereiding 
Inleiding en instellingswoorden 
Vredegroet 
Inleidende dankzegging 
 

Lied: Hemelhoog 667: 1, 2 
Wees stil voor het aangezicht van God 
want heilig is de Heer.  
Aanbid Hem met eerbied en ontzag  
en kniel nu voor Hem neer;  
die zelf geen zonde kent  
en ons genade schenkt.  
Weest stil voor het aangezicht van God  
want heilig is de Heer.  
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur.  
Wij staan nu op heilige grond,  
waar Hij verschijnt met vuur;  
een eeuwigdurend licht  
straalt van zijn aangezicht.  
Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur.  
 

Tafelgebed 
Voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader 
 

Lied 376: 5, 7 
Jezus, oorsprong van mijn leven,  
zon van vreugde, hoog verheven,  
Jezus, hart van mijn beminnen,  
levensbron en licht der zinnen,  
zie ik val hier voor uw voeten,  
laat mij waardig U ontmoeten,  
mij genieten van uw spijze,  
bij U zijn om U te prijzen.  
 
Jezus, ware levensspijze,  
laat mij op de rechte wijze  
eten ’t brood van uw genade  
tot genezing, niet tot schade.  
Laat mijn ziel uw liefde ervaren,  
die Gij eens zult openbaren,  
als ik zal zijn aangezeten  



 

 

en het brood met U zal eten. 
 
Nodiging 
Communie 
 
Communiezang 1: Lied 840 
Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom, –  
want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom. 
 
O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga, 
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij 
heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta. 
 
Want, o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt, 
ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
 
Communiezang 2: Lied 377 
Zoals ik ben, kom ik nabij,  
met niets in handen dan dat Gij  
mij riep en zelf U gaf voor mij:  
o Lam van God, ik kom.  
 
Zoals ik ben, met al mijn strijd,  
mijn angsten en onzekerheid,  
mijn maskers en mijn ijdelheid:  
o Lam van God, ik kom.  
 
Zoals ik ben, verdoofd, verblind,  
tast ik naar U, die mij bemint,  
bij wie mijn ziel genezing vindt:  
o Lam van God, ik kom.  
 
Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,  
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,  
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij:  
o Lam van God, ik kom.  
 
Zoals ik ben, in U te zijn  
en Gij in mij, in brood en wijn:  
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn:  
o Lam van God, ik kom.  
 
Zoals ik ben – ja, dat ik dan  
de lengte, breedte, hoogte van  
uw diepe liefde vatten kan:  
o Lam van God, ik kom.  
 
Zoals ik ben: dat ik uw naam  

nu al, met alle heil’gen saam,  
en eens ook voor uw troon beaam:  
o Lam van God, ik kom. 
 
Communiezang 3: Behüte mich, Gott (Taizé) 
Behoed mij, o God, ik vertrouw op U;  
U wijst mij de weg ten leven.  
Bij U is vreugde, blijvende vreugde. (Ps. 16:1,11) 
 
Mededelingen 
 
Slotlied: Psalm 103c: 1 
Loof de koning, heel mijn wezen,  
gij bestaat in zijn geduld,  
want uw leven is genezen  
en vergeven is uw schuld.  
Loof de koning, loof de koning,  
tot gij Hem ontmoeten zult.  
 
Wegzending en Zegen 
Gemeente zingt: Amen (1x) 
 
Uitleidend orgelspel 
 
 
 


