Witte Donderdag 1 april 2021, Martinikerk Sneek. Aanvang: 19.30 uur
Voorganger
Ouderling van dienst
Lector
Zang
Organist
Koster

: ds. Jur Majoor, Sneek
: Harmien van der Wal
: Eef Bruinsma
: Greetje Smid en Sikke Horjus
: Bob van der Linde
: Jennie van Breda
____________

Tekst voor de viering
Er is moed voor nodig om in tijden van onzekerheid en verdriet
onze huizen, harten en gedachten open te zetten. Soms zitten
we zo vast in onze eigen gedachten, dat we een heel nieuw
perspectief nodig hebben dat alleen een vreemde ons kan
bieden. Een ontmoeting met een vreemdeling, die ons leven in
een nieuw licht beziet, is dan een groot geschenk. Laten we doen
als de Emmaüsgangers en ons openstellen voor onverwachte
ontmoetingen. Wie weet ontmoeten we Jezus zelf in de ander.
Bij de bloemschikking
Het delen van brood en wijn verbindt ons aan het verhaal op de
Witte Donderdag. De wijnglazen zijn gevuld met wijn. De korenaren
die we gebruikten bij de schikking ‘De hongerigen voeden’,
accentueren nu de lijn van het open hart.

Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Intochtslied: Psalm 116 : 1 en 6
1.God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

Stil gebed Belofte en Groet
Gebed om vergeving en vernieuwing
Zingen: Een huis voor God

6.Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van ’s Heren heil geheven
En noem voor heel het volk zijn grote naam.

2.Hier wordt een boek opengelegd
en klinken goede woorden
van God die van de mensen houdt
en die naar ons wil horen.

3.Hier wordt een tafel aangericht
om Jezus te gedenken
die voor ons leven en geluk
zich weg heeft willen schenken.

4.Hier delen wij het levensbrood
en worden nieuwe mensen:
de aarde wordt een vredeshuis,
vervuld van oude wensen.

Gebed om de Heilige Geest
Lezen: Johannes 13 : 1‐ 20
1 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. 2 Jezus en zijn leerlingen
hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe
aangezet Jezus te verraden. 3 Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat
hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4 stond tijdens de maaltijd op.
Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5 en goot water in een waskom. Hij
begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij
omgeslagen had. 6 Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten
wassen, Heer?’ 7 Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het
wel begrijpen.’ 8 ‘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,’ 9 antwoordde hij: ‘Heer, dan niet
alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 10 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.’ 11 Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal
rein waren. 12 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. 13 ‘Jullie zeggen altijd
“meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie Heer en jullie
meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een
voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. 16 Waarachtig, ik
verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie
hem zendt. 17 Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt.
18 Ik doel niet op jullie allemaal: ik weet wie ik heb uitgekozen. Wat in de Schrift staat zal in
vervulling gaan: “Hij die at van mijn brood heeft zich tegen mij gekeerd.” 19 Ik zeg het jullie
nu al, voor het gaat gebeuren; wanneer het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat ik het ben.
20 Ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt die door mij gezonden is ontvangt mij, en wie mij
ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft.’

Zingen op de wijze van lied 653
1.Toen Jezus wist: nu is gekomen
het uur om door de nacht te gaan,
heeft Hij een linnendoek genomen
en water in een schaal gedaan.
Hij komt ons voet voor voet nabij,
Hij stort zich uit en reinigt mij.

2.Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toe gegaan
om ons met ootmoed te omgorden
Heer van mijn hart, de nacht wordt dag,
was mij zodat ik volgen mag.
Hij doet ons zijn geringheid aan.

Overdenking
‘Ik zat naast hem.
Brood ging rond en wijn.
Iemand zei: ‘Geef het licht eens door’.
Ik had het licht nog niet gezien,
zocht, zag het nergens staan.
Toen keek Hij mij aan.’
Hein Stufkens

Zingen lied 156 : 1 en 4
1.
Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd,
Gij hebt mij vrees voor U in ’t hart gelegd,
uw werk vervult mijn wezen met ontzag.
Breng nu, o God, uw werken aan de dag:
toon deze tijd uw trouw, uw goedheid weer;
uw volk zal juichen om zijn God en Heer.

2.
’k Blijf daarom, tegen beter weten in,
mij richten naar het woord van het begin,
dat Gij ons, God der eeuwen, hebt gezegd:
’t verbond van trouw, van onverbreekbaar recht.
Gij, Heer, Gij zijt mijn kracht, mijn zekerheid;
ik juich om U in tijd en eeuwigheid.

Danken en voorbeden
Viering van het Heilig Avondmaal
Zingen: uit de bundel ‘Zangen van zoeken en zien’, lied 721

Deel jij met ons het hoge woord
uit ver verleden aangehoord‐
dat wij daarin verankerd zijn,
dat wij daardoor veranderd zijn.

Breek jij met ons jouw eigen brood
dat leven is voorbij de dood‐
dat wij herkennen wie jij bent
en weten ons door jou gekend

En doe ons keren naar elkaar
met alle zorgen opgeklaard‐
dat wij ervaren dat jij leeft
dat jij ons leven toekomst geeft.

Tafelgebed
V: De Heer zij met u
G: Zijn Geest in ons midden
V: Verheft uw harten
G: Wij heffen ze op naar de Heer
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
G: Hij is het waard onze dank te ontvangen.
V: Voordat wij spreken hebt U ons al verstaan.
U bent de enige tot wie wij kunnen gaan
in leven en in sterven.
Voordat wij tot U gaan bent U al dichtbij ons,
in ons en boven ons uit.
U leeft in ons, eeuwig en ongezien.
U hoort en ziet en weet.
Wij roepen in herinnering
Uw eens gegeven woord, trouw en bewogen,
vol van genade: een Mens geworden,
een gezicht gekregen, handen en voeten,
Jezus, onze levensvriend en bondgenoot,
voor nu en altijd.
Samen met alle mensen die door Hem zijn
aangeraakt, roepen wij Uw heilige naam
en zingen U toe met Gezang 363 (LvK)
O God die stierf onschuldig,
geoogst als wijn en brood,
Gij hebt vermenigvuldigd
ons leven met uw dood.
Op wonderbare wijze
zegent Gij ons bestaan.
Gij spijst, Gij zijt de spijze,
wij zitten met U aan.
V: Zijn naam en wat Hij heeft gedaan,
gedenken wij, om ooit te worden wie Hij was:
een mensenkind van U, die ons
als een vader en een moeder is.
Om ooit te komen waar Hij is:
bij U, in het land van vrede zonder einde.
Gezegend bent U, o God,
voor Uw Zoon Jezus Christus, onder ons.
Hij leefde vrede en verzoening,
tot het bittere einde, tot ons heil.
Laat Zijn Geest ons vervullen
nu wij gaan doen wat Hij ons voordeed.
En getuigen wij van Zijn dood en Zijn
Opstanding totdat Zijn Koninkrijk is gekomen:
Maranatha.

In de nacht van de overlevering
heeft Hij Zijn leven als brood en wijn
gedeeld met Zijn vrienden en zei:
zo moeten wij leven, elkanders leeftocht –
dit is Mijn Lichaam, brood en vrede.
Hij liet ook een beker rond gaan met wijn, en zei:
zo zul je leven, van dag tot dag,
tot in het oneindige elkaar vergevend –
dit is Mijn bloed, vergeving van zonden.
Zend Uw Geest die levend maakt,
herschep ons tot mensen die wij zouden willen
zijn: Hem achterna, op de weg naar de vrede,
om te delen met wie niet heeft.
Zo bidden wij samen Onze Vader …

Delen van Brood en Wijn
Tijdens het delen zingen we lied 143 uit Taizé
Eet dit Brood, drink de Wijn, kom tot Hem en nooit heb je honger.
Eet dit Brood, drink de Wijn, hoop op Hem dan ken je geen dorst.
Jezus Christus, levend Brood, wie bij U komt kennen geen honger.
Jezus Christus, levende Heer, wie U vertrouwt kent geen dorst.

Dankgebed
Slotlied op de wijze van lied 415
1.Zegen ons met dauw en licht.
Zegen ons, uw trouw verplicht,
om het woord dat Gij ons geeft,
om de hoop die in ons leeft.

2. Die tot ons gesproken heeft,
die met ons gebroken heeft
brood van leven, woord dat heelt,
die het leven met ons deelt.

3. Ga met ons uw wegen.
Zend ons uit tot zegen,
zend ons met een goed bericht:
heel de schepping in uw licht.

Wegzending en Zegen
Orgelspel
__________________________

Collecte
Er staan schalen bij de uitgang.
De collecte in de stille week is voor:
Noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië
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