Wite Tongersdei 2021
(Witte Donderdag, 1 april 2021 om 19.00)

Mienskip fan Nijkleaster en Westerwert
te Jorwert

Wite Tongersdei (1 april, 19.00 oere)
Foargonger:
Mienskip:
Lêzer:
Gebeden:

Kears:

ds. Hinne Wagenaar
Gea van Wieren
Wikje de Jong
Hanne van Oversteeg, Petra Postma,
Tietia Kooistra, Tryntsje van der Veer
Hindrik van der Meer
Adrie Kaspers, Petra Ottema, Teake
Posthuma en Andries Visser
Alex Riemersma

Ofbylding:
Nijkleaster:

Anointment troch Julia Stankova
www.nijkleaster.frl

Muzyk:
Sang:

Muzyk
Wolkom troch de fertsjinwurdiger fan de mienskip
De kears fan ferbining
Iepeningsliet: Jezus, om uw lijden groot
(Lieteboek. Sjonge en bidde thús en yn tsjerke, nû. 558)

2. Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.
3. Om de zalving door een vrouw,
vreugde-olie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.

Bemoediging
F.

Us helper is de Heare
dy’t himel en ierde makke hat

M.

dy’t trouhâldt oant yn ivichheid
en net loslit it wurk fan syn hannen.

Wy binne stil foar God
Gebed om waarmte
F.

Ivige, goede God
wij waarmje ús
oan de belofte fan
in goede, in hielmakke skepping.

M.

Wij hâlde it by
louter de leafde as ienige wapen,
bliuwe sykjen nei fersoening en frede,
bliuwe langjen nei freonskip.

F.

Wy skinke elkoar hjoed oan jo hoede,
oan elkoars omtinken en soarch.

M.

Amen.

Liet:

Jezus, om uw lijden groot

(Lieteboek. Sjonge en bidde thús en yn tsjerke, nû. 558)

4. Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison.
5. Here, om uw bloedig zweet,
als Ge alleen de wijnpers treedt,
om de kelk vol bitter leed,
Kyrie eleison.
6. Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,
als men vruchtloos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.
Oer Wite Tongersdei
Muzyk
Lêzing út Mattéus 26: 1-16
Toen Jezus deze laatste rede had uitgesproken, zei hij
tegen zijn leerlingen: ‘Over twee dagen is het, zoals jullie
weten, Pesach. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd
om gekruisigd te worden.’ Ondertussen kwamen de
hogepriesters en de oudsten van het volk bijeen in het
paleis van de hogepriester, Kajafas. Daar beraamden ze
het plan om Jezus door middel van een list gevangen te
nemen en hem te doden. ‘Maar niet op het feest,’ zeiden
ze, ‘want dan komt het volk in opstand.’

Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon – degene die
aan huidvraat had geleden – aanlag voor een maaltijd,
kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albasten
flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over
zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen
en zeiden: ‘Wat een verspilling! Die olie had immers
duur verkocht kunnen worden, dan hadden we het geld
aan de armen kunnen geven.’ Jezus hoorde het en zei:
‘Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets
goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij
jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie
over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid
op het graf. Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld het
goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering
aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’
Daarop ging een van de twaalf, die met de naam Judas
Iskariot, naar de hogepriesters en zei: ‘Wat krijg ik van u
als ik hem aan u uitlever?’ Ze betaalden hem dertig
zilverstukken. Vanaf dat moment zocht hij een gunstige
gelegenheid om hem uit te leveren.

Liet: Ubi Caritas et amor
(Lieteboek. Sjonge en bidde thús en yn tsjerke, nû. 568a)

As der freonskip is, en leafde,
as der freonskip is, dan is God by ús
Als er vriendschap is en liefde
als er vriendschap is, dan is God bij ons.
Preek
Muzyk
Gebeden, ôfsletten mei it Us Heit: God fan fier en hein
ús Heit (Hertslach, Lieten om it út te sjongen, nû. 117)

2. Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.
3. Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou wat wy misdiene,
sa't ek wy ferjûn ha, Hear,
al dy't skuldich foar ús stiene.
4. Lit oer ús gjin neare nacht,
lied ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht,
Hear, ferlos ús fan 'e kweade.
5. God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oant yn alle tiden. Amen

‘Kealslach’
Lêzing út Mattéus 26: 47-56
Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de
twaalf, in gezelschap van een grote, met zwaarden en
knuppels bewapende bende, die door de hogepriesters en de
oudsten van het volk was gestuurd. Met hen had zijn verrader
een teken afgesproken. ‘Degene die ik kus,’ had hij gezegd,
‘die is het, die moet je gevangennemen.’ Hij liep recht op
Jezus af, zei: ‘Gegroet, rabbi!’ en kuste hem. Jezus zei tegen
hem: ‘Vriend, ben je daarvoor gekomen?’ Daarop kwam de
bende naderbij, ze grepen Jezus vast en namen hem
gevangen. Nu greep een van Jezus’ metgezellen naar zijn
zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de
hogepriester een oor af. Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Steek je
zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt,
zal door het zwaard omkomen. Weet je niet dat ik mijn Vader
maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk
meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou
stellen? Maar hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan,
waar staat dat het zo moet gebeuren?’
Toen zei Jezus tegen de omstanders: ‘Met zwaarden en
knuppels bent u uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik
een misdadiger ben! Dagelijks was ik in de tempel om
onderricht te geven, en toen hebt u me niet gevangen
genomen. Maar dit alles gebeurt opdat de geschriften van de
profeten in vervulling gaan.’ Daarop lieten alle leerlingen hem
in de steek en vluchtten weg.

De tsjerke wurdt keal makke.
Liet: Bleibet hier und wachet mit mir
(Liederen en gebden uit taizé)

Bliuw by my en weitsje mei my,
weitsjend en biddend,
weitsjend en biddend.
Muzyk

JO BYDRAGE WICHTICH!
De uitzendingen van Omrop Fryslân en de Wurkgroep
Tsjerketsjinsten Fryslân worden zeer gewaardeerd. Dat
weten we uit de vele reacties uit binnen- en buitenland.
In het jaar 2021 gaan de uitzendingen door, iedere maand
vanuit een andere kerk: de “Tsjerke fan de Moanne”. Voor
de kosten van deze kerkdiensten zijn we geheel
afhankelijk van de giften die binnenkomen. Als u wilt
bijdragen in de kosten en wilt meehelpen aan de
voortzetting van de uitzendingen, kunt u een bijdrage
overmaken naar het bankrekeningnummer dat speciaal
hiervoor is geopend. Het bankrekeningnummer van de
Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân met leden van de bij
de Raad van Kerken aangesloten kerkgenootschappen,
alsmede de Stifting Krúspunt is:
IBAN: NL15 RABO0373744471 t.n.v. Raad van Kerken
Fryslân.
Hartelijk dank voor uw bijdrage! Voor vragen en
suggesties kunt u terecht bij de wurkgroep:
Emailadres: tsjerkestsjinstenfrl@gmail.com.
Meer informatie over de Wurkgroep Tsjerketsjinsten
Fryslân is te vinden op: www.raadvankerken.fryslan.nl

