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-Orgelspel 
-Woord van welkom en mededelingen 
-Aansteken van de Paaskaars 
 
-Tekst op de drempel van deze avond 
 
Die naar menselijke gewoonte 
met een eigen naam genoemd werd 
toen hij in een ver verleden 
werd geboren, ver van hier 
 
die genoemd werd: Jesjoe, Jezus, 
zoon van Jozef, zoon van David, 
zoon van Israël, zoon van Adam, 
mensenzoon 
 
die ook zoon van God genoemd wordt, 
heiland, visioen van  vrede, 
licht der wereld, weg ten leven, 
levend brood en ware wijnstok 
 
die, geliefd en onbegrepen, 
werd bewaard in taal en teken 

als een eeuwenoud geheim  
als een wachtwoord doorgegeven 
als een vreemd vertrouwd verhaal 
 
hem gedenk ik hier en noem ik, 
als een dode die niet dood is 
als een levende geliefde 
 
die gekozen heeft om te leven als 
helpman, reisgenoot en broeder 
van de allerminste mensen 
 
Hem gedenk ik, hem noem ik 
hier vanavond en ik beveel Hem bij je aan 
als je levende geliefde 
als de mens die naast je is 

 
-Orgelspel 
 
-V.      : Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
-Gem.: Schepper van hemel en aarde. 
-V.      : Uit de hectiek van ons bestaan, 
 een wereld in verwarring, 
 een leven waarin de zorg en de angst rondwaren, 
 en wij het niet goed meer weten, 
 zijn we hier gekomen om U te zoeken. 
-Gem.: Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn, 



 met heel dat zondige verleden van de wereld. 
 Gij zijt toch groter dan ons hart,  
 groter dan alle schuld? 
-V.      : Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst, 
 een God van liefde, tot in eeuwigheid. Amen 
 
 Deze avond is anders dan andere avonden; 
 Het is de avond dat wij Hem gedenken 
 die brood van genade werd: gave van de hemel, 
 gave voor de gemeenschap, wereldwijd. 
   
 Zo willen wij hier samenzijn, verbonden met Jezus, 
 en zo verbonden met het volk Israël, 
 als vreemde loten op de edele olijf 
 vreemdelingen die huisgenoten mochten worden. 
  
-Psalm 67: 1 
  
-Kyriegebed 
 
-Gloria: Lied 713: 1, 3 en 5 
  
-Gebed voor de Witte donderdag 
 
-Thoralezing: naar Exodus 12: 1-11  
 
-Psalm 81: 1, 3 en 4 
  
-Uit het Evangelie: Lucas 22: 7-20 
 
-Orgelspel 
 
-Overdenking 
 
-Orgelspel 
 
-Lied 556: 1 en 4 
  
-Voorbeden, telkens afgesloten met: 
 
Heer onze Heer wij bidden U: verhoor ons! 
 
-Lied 571: 1, 2 en 5 
 
-Woord bij de uitgang : “Kom, we gaan…..” 
 
-Zingen: Blijf bij Mij en waak met Mij, wakend en biddend. 


