
Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse
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Orde van dienst

voor de Goede Week in het jaar 2021



Witte donderdag 1 april

Welkom
Begroeting
Lied 81:1 en 8

8. Ik ben Hij-die-is: / God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis / van de slavernij
maakte Ik u vrij: / hebt gij nog te vrezen?

Stem: Waarom is deze avond anders dan de andere avonden?
Vg: We gedenken, dat God ons heeft bevrijd uit de slavernij en door 

het water heen de weg heeft gewezen naar het beloofde land
Inleiding
Lezing Mattheus 25: 31-40
Lied 1007



3 (melodie A). Is je beschutting verloren gegaan,
in windvlagen zal ik mijn kleed om je slaan.

4 (melodie B). Teistert de koorts je met scheuten van vuur,
ik blijf aan je zijde, hoe lang het ook duurt.

5 (melodie A). Ben je veroordeeld tot tralies en steen,
ook dan laat ik merken: je bent niet alleen.

6 (melodie B). Als eens de dood je zal hebben begroet,
draag ik je in vrede Gods licht tegemoet.

7 (melodie A). Zó wil ik leven: eenvoudig en klein,
met twee lege handen een koningskind zijn.

Lezing Johannes 13:2a
Maaltijdgedachtenis: we breken de matzes en schenken de wijn
Lezing Johannes 13:3-15
Lied 569

2. Hij gaf ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij,
Hij deed het water van zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.

3. Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toe gegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
Hij doet ons zijn geringheid aan.



4. Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag,
ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.

Gebeden- voorbeden – onze Vader
Lied 998

2. Je vroeg hen: doe als Ik en ga naar buiten,
en blijf elkaar met dit gebaar verrassen
in plaats van je in kerken op te sluiten.
Je moet steeds anderen de voeten wassen.

3. Het stof van al de wegen van ons leven,
kom, was het van de stukgelopen voeten.
Kom, geef dat onze handen hen genezen
die ver van huis geen goede vriend ontmoeten.

4. Het helder water stromend uit jouw bronnen
wast onze voeten, zuivert onze wonden
Als boden van jouw vrede, hier begonnen,
zo worden wij de wereld in gezonden.

Dankgebed



Lied 568a, al zingend verlaten we de kerkzaal

Goede Vrijdag 2 april



Lied 568a

V: de Heer zij met u
A: ook met U zij de Heer

Inleiding
Lied 562: 1, 2.



2. Hoe sloeg ik ooit uw woorden
weerspannig in de wind,
wilde niet zien of horen
hoezeer ik werd bemind,
mijn leven liep verloren,
uw stem bracht mij tot staan,
U bidt voor wie U hoonden –
o Jesu, zie mij aan.

3. Mijn Heer die om mijn zonden
in doem en duisternis
ontluisterd en geschonden
aan ’t kruis gehangen is,
al ben ik U onwaardig,
mijn toevlucht is uw naam,
mijn redder, mijn genade –
o Jesu, zie mij aan.
Marcus 14:32-40
Lied 22:1, 2



2. Nochtans, op U, o God die heilig zijt
en troont op lofgezangen, U gewijd
door Israël dat gij hebt uitgeleid,
steunt ons vertrouwen,
immers, de vaad'ren bleven op U bouwen,
dat Gij hen naamt in heilige bescherming:
Gij hebt, als zij riepen om ontferming,
hen niet beschaamd.

Marcus 14:41 en 42
Lied 22a lezen van de voorzang orgel allen vers 1, 2, 3 

Marcus 14: 43-50
Lied 22a: 4, 5, 6.



Marcus 14: 51-65
Orgelspel
Marcus 14: 66-72
Gezang 180:6
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.
Marcus 15:1-5
Lied 300b



2. Over het onschuldige bloed op aarde
van alle ver- | moorden en alle ver- | minkten,
de slachtoffers van | haat en ver- | raad:
Heer, ontferm u!

3. Over alle kinderen voor wie geen plaats is,
die worden ge- | boren in | oorlogsrumoer,
in armoede, | honger en | dorst:
Heer, ontferm u!

4. Over wie een zwaar lot moeten dragen,
daklozen, doellozen, | eenzame | zielen,
geschonden naar | lichaam en | geest:
Heer, ontferm u!

5. Over degenen die worden vervolgd,
die worden ver- | nederd en geklei- | neerd,
en die men be- | lastert en | schendt:
Heer, ontferm u!

6. Over de mensen die worden vergeten,
door niemand ge- | acht of ge- | borgen,
die te ge- | ring zijn om * te ge- | denken:
Heer, ontferm u!

7. Over wie leven in angst, pijn en zorgen,
over wie | bang zijn om te | sterven,
en over ons- | zelf in het * uur van de | dood:
Heer, ontferm u!



Marcus 15:6-15

Lied 575:2, 3

3. Die gewillig waart ten dode,
in het duister van de pijn
U ten offer hebt geboden,
hoe verlaten moest Gij zijn,
troosteloos aan ’t kruis gehangen
opdat wij uw troost ontvangen.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Marcus 15:16-32
Lied 575: 4, 5
4. Alle leed hebt Gij geleden,
Gij gedragen met geduld.

Als een worm zijt Gij vertreden
zonder schuld, om onze schuld,



opdat wij door U verheven
als verlosten zouden leven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
5. Koning tot een spot getekend
met een riet en doornenkroon,
bij de moordenaars gerekend
overstelpt met smaad en hoon,
opdat naar uw welbehagen
wij de kroon der ere dragen.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
Marcus 15: 32-37
Stilte
Marcus 15:38-47
Lied 585

orgel en voorganger of cd





Luthers avondgebed
Heer 
blijf bij ons,  want het is avond 
en de nacht legt beslag op ons
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons  met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw Woord en sacrament.
Blijf bij ons  wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge bittere dood.
Blijf bij ons  in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid. Amen

In stilte verlaten we de kerk



OCHTENDGEBED   STILLE  ZATERDAG 

in Haaksbergen

Drempelgebed:
v. O Heer, open mijn lippen                                                                                                
a. Mijn mond zal zingen van uw eer!                                                                                
v. Heer, onze God,   Gij gunt ons het licht in de ogen.                                                   
Bepaal ook de plaats,  die Gij vandaag voor ons inruimt.                                              
a. Amen.
Lied:   591

Wij wachten U, o Zon, Uw schepping vraagt naar U.
het duister duurt zo lang, Volhardt Gij in uw rust?
het water stijgt De macht van ’t kwaad
en Gij, Gij zwijgt, gaat rond en gaat
het wordt ons al te bang. zijn gang naar hartelust.

Het was de zesde dag De vrijdag is voorbij,
dat Gij de mensen riep de sabbat is vervuld.
en schiep voorgoed O dageraad
in vlees en bloed toon uw gelaat,
en in uw beeld verdiept. een ochtend zonder schuld!



O Heer, wees met uw kerk
en laat ons niet vergaan
maar zend uw kracht
diep in de nacht,
uw kracht om op te staan.

Gedicht: ‘O gedaagde voor het Sanhedrin’    Ria Borkent
Stilte
Korte inleiding op de lezingen
Jona  2: 1 - 11
Matt. 25 : 41 – 45
Stilte
Lied:  1007  vers  1  -  6

Is je beschutting verloren gegaan,
in windvlagen zal ik mijn kleed om je slaan.

Teistert de koorts je met scheuten van vuur,
ik blijf aan je zijde, hoe lang het ook duurt.

Ben je veroordeeld tot tralies en steen,
ook dan laat ik merken: je bent niet alleen.

Als eens de dood je zal hebben begroet,
draag ik je in vrede Gods licht tegemoet.



Stilte
Gedicht:  ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’  Huub Oosterhuis
Stilte
Gebeden:                                                                                                                               
v. Heer, verhoor mijn gebed.                                                                                              
a. en mijn roepen is tot u.                                                                                                   
v. Laten we bidden: …..
-  Gebed voor de Stille zaterdag -  Voorbeden  -  Stil gebed                                         
-  Onze Vader

Lied: 590  vers  3  - 5 

’t Is goed, o Heer, Gij hoeft de eer
van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer,
in uw dood begraven.

Hoe wonderlijk, uitzonderlijk
een sabbat is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen.
Zegenbede:                                                                                                                            
v. De Heer zal u zegenen en behoeden                                                                            
a. Amen.



Paasnacht 3 april

Lied 130:3

De paaskaars wordt binnen gedragen; thuis steken we de kaars aan
Lied 593 door het orgel
Aanhef:

Het is goed de Heer te loven en Zijn Naam te prijzen
Hoe zouden we de duisternis overwinnen dan door U

Gebed

Inleiding



Lied 601

2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.



Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Het licht komt in het Woord
Lezing Genesis 1:1-5
Lied 162: 1, 6

6. In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te wonen,
wat was God blij dat de wereld bestond.

Exodus 14: 15-31
Lied 151:1, 4



4. De volken der aarde gaan eind'lijk verstaan
wat Gij hebt gedaan.
Hun leiders die bouwen op list en geweld
verstommen en zwijgen ontsteld.
Totdat Gij uw volk dat Gij zelve formeert,
totdat Gij het volk dat tot U zich bekeert
het land van belofte hebt binnengebracht,
vergaan door het diepe geheim van de macht
de vliegende vaandels en blinkende zwaarden,
de wagens en paarden.

Jesaja 55:1-11
Lied 382: 1
Opstandingsevangelie Marcus 16:1-8



Orgelmuziek
Het licht schijnt in de sacramenten

Doopgedachtenis
Inleiding
Het noemen van de naam…..

Vg. Je bent een kind van God.
Gedachtenis aan de maaltijd, 
inleiding 
We breken het brood en schenken de wijn

Lied 386

2. Hij verbindt ons en maakt ons één
tot een kring om zijn tafel heen.
Vier de vrede van Christus, zing!
Vier het leven in deze kring.
3. Jezus spreekt ons in liefde aan,
daagt ons uit om op weg te gaan
met het brood van gerechtigheid,
met de wijn van zijn koninkrijk.



Onze Vader

Slotlied 657: 1, 2, 4. 

2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen

heeft mij aan ’t licht getild.



4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.

Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Zegen 


