OECUMENISCH
PAASTRIDUÜM 2018

29 maart
30 maart
31 maart

Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paasnacht

Ten geleide
Het Paastriduum
Het Paastriduüm of de ‘Drie dagen van Pasen’ is doorgaande liturgie. Geheel volgens oudtestamentische traditie zet de kerk een gedenkdag in op
de vooravond ervan.
Het Paastriduüm omvat daarmee de periode van Witte Donderdag tot en
met de Paasochtend. De dienst op zaterdagavond is al de viering van de
Eerste Dag. In de viering van het triduüm zijn lijden, dood en opstanding
van Christus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dienstboek I zegt hierbij:
“Het is van belang dat deze eenheid van dood en opstanding in de achtereenvolgende vieringen bewaard blijft. Het Paasfeest begint op Witte Donderdag
met de inzetting van het Avondmaal. Dit onderstreept de vrijwillige en vrijmachtige daad van de Messias. Op Goede Vrijdag wordt tot uitdrukking gebracht dat
wij mensen Hem dit lot hebben doen ondergaan. Stille Zaterdag legt getuigenis
af van Jezus’ nederdaling ter helle. In de Paasnachtwake leeft de gemeente toe
naar de viering van de opstanding van Christus in de vroege Paasochtend. De
viering van het Paasfeest is daarmee een jaarlijkse herhalingsoefening op de geloofsweg die een christen door het leven gaat. Als liturgie een binnentreden is in
de verzoende werkelijkheid tussen hemel en aarde, tussen God en mens, door
Christus, dan zal in de liturgie ook de gedachtenis van de verzoening zelf plaatsvinden. De Paasviering helpt de gemeente om opnieuw deelachtig te worden
aan, zich te verdiepen in en zich te laten bevrijden door het geheim van de gekruisigde en opgestane Heer Jezus Christus”(DB I, blz. 914).

20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur

Wij vieren het Paastriduüm samen, Pauluskerk en Johannes de Doperkerk.
Een prachtig en bemoedigend gegeven dat wij elkaar vinden rondom lijden,
dood en opstanding van onze Heer, elkaar vinden in gedeeld geloof.

Parochie Johannes de Doper
Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

Bij enkele Evangelielezingen gaat de gemeente staan. Dit doen wij uit respect voor het leven, sterven en de opstanding van onze Heer.

Pauluskerk Breukelen
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4. Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd,
laat, Heer, uw naam bezongen wezen,
in aller eeuwen eeuwigheid.
refrein

Witte Donderdag
Intrede
Orgel

Christe, aller Welt Trost

J.S. Bach

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en laat niet varen het werk van zijn handen.

Drempelgebed

Wees hier aanwezig, Woord ons gegeven
LB 295

Woord van welkom
allen gaan staan

Introïtus

Heel de aarde jubelt en juicht
Psalm 67a cantorij: vs. 2

Wees hier aanwezig, Woord ons gegeven,
dat ik U horen mag met hart en ziel.
refrein:

Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome,
zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
allen: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Dat wij niet leven gevangen in leegte,
dat wij niet vallen terug in het stof.
Zend uw Geest en wij worden herschapen.

2. Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht,
Hij gaat ons voor op alle wegen,
heeft uit de zonde ons opgericht.
refrein (allen)

allen: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Dat wij U horen, dat wij U leven,
mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw Woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

3. Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan.
refrein

allen: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
allen gaan zitten
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Smeekgebed
…… zo bidden wij en zingen:
Kyrie- en Gloriahymne ‘Glorie de Eeuwige’ 299 f
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
Voor de nood van de wereld
En laten wij zijn Naam prijzen
Want zijn barmhartigheid kent geen einde:

allen gaan staan
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Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed

Het is een vreugde, God,
op deze avond het Paasmaal te vieren,
om voor elkaar te doen
wat uw Zoon ons heeft voorgedaan.
Open ons hart voor uw bevrijdend Woord
om de weldaad te erkennen,
die Gij in onze handen legt:
Jezus Messias, vergeving van zonden,
Brood gebroken voor het geluk
van alle mensen,
in deze goede dagen en heel ons leven.
Amen
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Zingen

De heilige Schrift
Toralezing

Exodus 12:15-20

Antwoordpsalm

Psalm 81 (GvL) refrein: allen / coupletten: cantorij

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.

Juich voor de Heer, onze sterkte
en jubel voor Jakobs God.
Refrein
Ikzelf, de Heer, ben uw God,
die u bracht uit het land Egypte
Refrein
Evangelielezing

Johannes 13:1-15

Acclamatie

339 a

Toen Jezus wist: nu is gekomen
Lied 569 vs. 2: cantorij

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.
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.

De Maaltijd van de Heer
Voorbede

Uitleg en Verkondiging

Nodiging
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na iedere intentie: … zo bidden wij (367 c)

Vredegroet

De vrede van Christus zij met u allen!
En met uw Geest!
Wensen wij elkaar de vrede van Christus!

3. Niet alleen zijn vrienden kregen deze zegen,
4. Hij omarmt ook ons, bedient ons in zijn liefde
5. en omvat in dit gebaar de hele aarde.
6. Hij dronk wijn om onze pijn, om onze vreugde,
7. voor de Grieken en de Joden: brood gebroken.

Inzameling van de gaven voor het diaconale werk

*) geldt alleen voor het laatste vers

Orgel

Von Gott will ich nicht lassen

J.S. Bach

Tafelgebed

Gebed over de gaven
Heer, onze God,
wij brengen U dank
in onze gaven,
in brood en wijn.
Maak ons deze avond
en in uw koninkrijk
tot deelgenoten van uw Zoon,
die zich ten einde toe
ten dienste heeft gesteld
van al uw mensen:
Christus onze Heer.
Amen

Ja, gezegend zijt Gij,
Heer onze God,
want Gij hebt uw volk bevrijd
uit angst en duisternis.
In de nacht zijt Gij voor ons uit gegaan,
lichtend als vuur,
en door het water van de dood
voert Gij ons naar een land
van vrede in overvloed.
Gezegend zijt Gij
om uw Zoon Jezus Christus, onze Heer,
die de zijnen in de wereld
heeft liefgehad ten einde toe;
die in de nacht vóór zijn lijden
met zijn leerlingen maaltijd hield
en hun brood en wijn gegeven heeft
als teken van leven voorgoed.
Zo zullen wij, verlost door zijn dood
en opgewekt door zijn verrijzenis,
delen in zijn heerlijkheid.

we vormen een kring tijdens het volgende lied van de cantorij
u mag, als u wilt, zacht meezingen

Cantorij

De Eeuwige zij met u
En met uw geest
Verhef uw harten
Wij zijn met ons hart bij de Heer
Brengen wij dank aan de Eeuwige, onze God
Hij is onze dankbaarheid waardig

Hij onthaalde ons aan tafel
Lied 567

(Sanctus en Benedictus 404 f)

voorzang:
Laten wij zingen met engelen en machten,
mensen van toen, mensen van hier,
een leger van licht, een koor van getrouwen,
de mensen vanouds,
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zij die gegaan zijn en wij die nu leven,
laten wij zingen:

heeft Hij het brood genomen
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd:
Neem en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doe dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:

voorzang:
Hemel en aarde de glans van uw glorie,
hoogte en diepte adem te over –
uw eer alle ruimte, uw naam zijn gewicht!
Laten wij zingen:

Drink allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
doe dit, zo dikwijls ge die drinkt,
tot mijn gedachtenis!
Acclamatie: 407 b

I = voorzang, II = allen

voorzang:
Zing dan hosanna, zing hemelhoog!

voorzang:
Zegen van Godswege, Hij die komt: gezegend!
Hij die komt, gezegend met de naam van Hem!

Bijeen tot zijn gedachtenis
komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:

In de nacht van de overlevering,
dat is in deze nacht,
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Onze Vader

Gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.
Zend uw Geest in ons midden
en voeg ons allen tezamen
tot een levende gemeenschap
die U eert en dient,
recht doet aan mensen,
vrede sticht op aarde
en hoopvol uw dag tegemoet gaat,
met allen die wij voor uw aangezicht gedenken ...,
met allen die ons zijn voorgegaan,
met wie ons lief waren
en die we moesten verliezen ...,
met de heiligen van naam
en de ontelbare vergetenen,
heel uw mensenvolk,
genodigd aan uw maaltijd.

Lam Gods

Gezegend zijt Gij, o God,
nu en alle dagen
en in uw Rijk dat komt,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen

Delen van Brood en Wijn
Cantorij

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
in de hemel en op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid, amen.
(herziene oecumenische versie)
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408 f

Pange lingua

A. Bruckner (1824-1896)

Pange lingua gloriosi
corporis mysterium
sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
rex effudit gentium.

Meld, o tong, van het verheerlijkt
Lichaam het geheimenis
van het kostbaar, dierbaar bloed ook,
zijnd de losprijs van de wereld,
dat de vrucht van eed’le schoot,
de Vorst der volkeren, vergoot.

Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui;
praestet fides supplementum
sensuum defectui.
Amen

Laat ons dan diep eerbiedig
dit sacrament vereren;
en dat het oud patroon
nu in een nieuw verkere,
zich het geloof een steun
voor ‘t zwak verstand betoon’.
Amen

Gebed na de Maaltijd
God van liefde,
Gij hebt ons gevoed met uw gaven:
het brood uit de hemel
en de wijn van het koninkrijk.
Wij bidden U:
blijf ons nabij
ook in de nacht die komt.
Laat ons nooit alleen,
zelfs niet in de dood.
Dat bidden wij U in naam van Hem
die ons is voorgegaan naar U:
Jezus, de Levende.
Amen
de avondmaalstafel wordt afgeruimd

Cantorij

A new commandment

A new commandment I give unto you:
that you love one another as I have
loved you.
By this shall all men know that you are
my disciples, if you have love for one
another.

Lezing

R. Shephard (* 1949)

Een nieuw gebod geef ik u: dat gij
elkander liefhebt, gelijk Ik u liefgehad
heb.
Hieraan zullen allen bekennen dat gij
mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt
onder elkander.

Johannes 14:15-31
de dienst eindigt in stilte

Wie morgenavond, Goede Vrijdag, tijdens de kruishulde een bloem wil
leggen, wordt verzocht deze zelf mee te brengen
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