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DE AANLOOP
maandag 11 april 2022 20:30 uur

Opening Ronald van Vugt
Muzikale medewerking Hans Mulder

Bert Kleijer
Schriftlezing Anja van den Berg
Meditatie Aart Mulder
Gedicht Liesbeth Zethoven
Beamer Gerard Liefting
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Stilte

Opening en gebed

Nadenken over het Heilig Avondmaal

Moment van stille overdenking

Samenzang Psalm  118: 13 en 14 OB
vers 13 ritmisch, vers 14 hele noten

13. Gezegend zij de grote Koning,
Die tot ons komt in s’ HEEREN naam!
Wij zeeg'nen u uit s’ HEEREN woning;
Wij zegenen u al te zaâm.
De HEER is God, door Wien w ‘aanschouwen
Het vrolijk licht, na bang gevaar;
Bindt d' offerdieren dan met touwen
Tot aan de hoornen van 't altaar.

14 Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
Verhogen Uwe majesteit;
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;
U prijz' ik tot in eeuwigheid.
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven,
Want goed is d' Oppermajesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!
voor het volk
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Schriftlezing Lukas 19:29-48

29 En het gebeurde, toen Hij dicht bij Bethfagé en
Bethanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg heette,
dat Hij twee van Zijn discipelen uitzond.
30 Hij zei: Ga het dorp in dat voor u ligt, en als u daar
binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden
is, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Maak het los en
breng het hier.
31 En als iemand u vraagt: Waarom maakt u dat los, dan
zult u zo tot hem spreken: Omdat de Heere het nodig
heeft.
32 En zij die uitgezonden waren, gingen erheen en
vonden het veulen zoals Hij hun gezegd had.
33 En toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars
ervan tegen hen: Waarom maakt u het veulen los?
34 Zij nu zeiden: De Heere heeft het nodig.
35 Zij brachten het vervolgens naar Jezus. En nadat zij
hun kleren op het veulen geworpen hadden, zetten zij
Jezus daarop.
36 Toen Hij nu verderging, spreidden zij hun kleren onder
Hem uit op de weg.
37 Toen Hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was
gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich
te verblijden en God met luide stem te loven om alle
machtige daden die zij gezien hadden.
38 En zij zeiden: Gezegend is de Koning, Die daar komt
in de Naam van de Heere. Vrede in de hemel en
heerlijkheid in de hoogste hemelen.
39 En sommigen van de Farizeeën uit de menigte zeiden
tegen Hem: Meester, bestraf Uw discipelen.
40 En Hij antwoordde hun en zei: Ik zeg u dat de stenen
zouden roepen, als dezen zouden zwijgen.
41 En toen Hij  (Jezus) dichtbij kwam en de stad zag,
weende Hij over haar.
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42 Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou
onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het
verborgen voor uw ogen.
43 Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden
een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen
en u van alle kanten in het nauw zullen brengen.
44 En zij zullen u met de grond gelijkmaken en uw
kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen
op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er
naar u omgezien werd, niet hebt onderkend.

De tempelreiniging
45 En toen Hij de tempel was binnengegaan, begon Hij
hen die daarin verkochten en kochten, eruit te drijven.
46 Hij zei tegen hen: Er staat geschreven: Mijn huis zal
een huis van gebed zijn, maar u hebt ereen rovershol van
gemaakt.
47 En Hij gaf dagelijks onderwijs in de tempel, en de
overpriesters en de schriftgeleerden en ook de leiders van
het volk probeerden Hem om te brengen.
48 En zij vonden niets wat zij zouden kunnen doen, want
heel het volk hing Hem aan terwijl het naar Hem
luisterde.

Meditatie De aanloop

Moment van stille overdenking

Muzikaal intermezzo
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Samenzang Here Jezus, om Uw woord (OTH 171)

1.Here Jezus, om Uw woord,
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort,
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven,
hart en ziel en heel ons leven.

2. Ons gevoel en ons verstand,
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als Uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten,
moet Gij zelf in ons verrichten.

3. O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen,
tot de hemel door mag dringen.

Gedicht Pasen voor jou en voor mij
Auteur onbekend

Er is betaald
voor de zonden van ons leven
Er is voor ons betaald,
God heeft Zijn Zoon aan ons gegeven

Jezus, Hij ging de weg naar Golgotha
gaf zich vrijwillig, heeft voor ons moeten lijden.
Zo is de weg naar de Vader open gegaan
en is Hij ons gaan bevrijden
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De prijs die Hij voor ons betaald heeft
mogen wij blijven herdenken.
Hoe oneindig groot Zijn liefde is,
dat kunnen wij ons niet bedenken

Hij houdt van ons, van jou en van mij.
Dat heeft Hij door het Kruis bewezen.
Hij vraagt ons je vertrouwen te stellen op Hem.
Hij beschermt je, je hebt niets te vrezen.

Samenzang Lied 109: 1 en 2 (Weerklank)

1 Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt U zijn ontmoet?
O, ’s werelds hoogst verlangen,
U bent mijn hoogste goed.
Wil zelf uw fakkel dragen
ook in mijn duisternis,
opdat wat U behage
mij klaar en zeker is.

2 Uw Sion strooit U palmen
en twijgen voor uw voet,
en ik breng U in psalmen
mijn jubelende groet.
Mijn hart zal openspringen
zoals ontluikend groen,
ik wil uw lof bezingen
zoveel mijn lied kan doen.

Dankgebed en afsluiting

Graag in stilte de kerk verlaten
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DE ARRESTATIE
dinsdag 12 april 2022 20:30 uur

Opening Liesbeth  Zethoven
Muzikale medewerking Hans Malestein

Stijn Overeem
Lonieke Waaijenberg
Elsa van Elten
Wout-Jan van Middendorp
Frank Hendriks
Wilma Ruijtenbeek

Schriftlezing Herman Hofman
Meditatie Jan Overeem
Beamer Adriaan van de Beek
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Stilte

Opening en gebed

Nadenken over het Heilig Avondmaal

Moment van stille overdenking

Samenzang Gethsémané, die nacht moest eenmaal
komen (Weerklank 142: 1,3,5 en 6)

1.Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen.
De Heiland heeft bewust die weg genomen.
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,
aanvaardt het lijden.

3.Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden?
Hij heeft hen driemaal slapende gevonden.
hij ging terug en heeft alleen geleden,
eenzaam gebeden

5. Altijd zal Jezus weer in doodsstrijd wezen,
tot aan het eind der wereld moet Hij vrezen,
zijn eigen jongeren in slaap te ontdekken.
Wat zou hen wekken?

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.
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Schriftlezing Lukas 22:1-6, 47-54

1 Het Feest nu van de ongezuurde broden, dat Pascha
heet, was nabij.
2 En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar
een manier om Hem om te brengen, want zij waren
bevreesd voor het volk.

Het verraad van Judas
3 Toen voer de satan in Judas, die de bijnaam Iskariot
had, die bij het getal van de twaalf behoorde.
4 En hij ging weg en sprak met de overpriesters en
bevelhebbers van de tempelwacht hoe hij Hem aan hen
zou overleveren.
5 En zij verblijdden zich en kwamen overeen hem geld te
geven.
6 En hij stemde erin toe en zocht een geschikte
gelegenheid om Hem, buiten de menigte om, aan hen
over te leveren.

Gevangenneming van Jezus
47 En terwijl Hij nog sprak, zie, een menigte; en een van
de twaalf, die Judas heette, liep voor hen uit en kwam bij
Jezus om Hem te kussen.
48 En Jezus zei tegen hem: Judas, verraadt u de Zoon
des mensen met een kus?
49 En toen zij die bij Hem waren, zagen wat er ging
gebeuren, zeiden ze tegen Hem: Heere, zullen wij er met
het zwaard op in slaan?
50 En een van hen trof de dienaar van de hogepriester en
sloeg hem zijn rechteroor af.
51 Maar Jezus antwoordde en zei: Laat hen tot hiertoe
begaan. En Hij raakte zijn oor aan en genas hem.
52 En Jezus zei tegen de overpriesters, de bevelhebbers
van de tempelwacht en de oudsten die op Hem
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afgekomen waren: Bent u erop uit gegaan met zwaarden
en stokken als tegen een misdadiger?
53 Toen Ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de
handen niet naar Mij uitgestoken. Maar dit
is uw uur en de macht van de duisternis.

Verloochening van Petrus
54 En zij namen Hem gevangen en voerden Hem weg en
brachten Hem in het huis van de hogepriester. En Petrus
volgde op een afstand.

Meditatie De arrestatie

Moment van stille overdenking

Samenzang Waarom bleef U zo stil (OTHN 435)

Waarom bleef U zo stil
Toen ze U vroegen
Bent U de koning der Joden
Waarom bleef U zo stil
Toen ze U sloegen
En aan een kruis wilden doden

Dacht U aan ons
En dat U de Vader zou zien
Dacht U aan ons
Misschien

Waarom vocht U niet terug
Toen ze U vonden
En als een dief wilden vangen
Waarom vocht U niet terug
Toen ze U bonden
En aan een hout wilden hangen
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Dacht U aan ons
En dat U de Vader zou zien
Dacht U aan ons
Misschien

Waarom zei U geen woord
Toen ze zo spuugden
En U bespotten en lachten
Waarom zei U geen woord
Toen ze U duwden
En U naar Golgotha brachten

Dacht U aan ons
En dat U de Vader zou zien
Dacht U aan ons
Misschien

Muzikaal intermezzo

Samenzang Agnus Dei –(OTHN 122)

Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U over ons.

Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, geef vrede overal.

Dankgebed en afsluiting

Graag in stilte de kerk verlaten
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HET VERHOOR
woensdag 13 april 2022 20:30 uur

Opening Herman Hofman
Muzikale medewerking Hervormde Zangvereniging

Vox Vivenda
o.l.v. Henk van der Maten

Schriftlezing Ronald van Vugt
Meditatie Henk van Dijk
Beamer Mark Lokhorst
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Stilte

Opening en gebed

Nadenken over het Heilig Avondmaal

Moment van stille overdenking

Samenzang Psalm 69 : 3 (Weerklank)

3 Beschaam om mij het stil vertrouwen niet
van hen die U verwachten in gevaren.
Hoe zou mijn val, o Heer der legerscharen,
hun alle hoop ontnemen in verdriet!
Ik ben gesmaad, om Uwentwil onteerd,
mijn broeders vreemd, gemeden door verwanten.
De ijver voor uw huis heeft mij verteerd,
ik word om U bespot van alle kanten.

Schriftlezing Lukas 22:66-71
66 En toen het dag geworden was, kwam de Raad van
oudsten van het volk bijeen –overpriesters en schrift-
geleerden – en leidden Hem in hun raadsvergadering.
67 En zij zeiden: Bent U de Christus? Zeg het ons. En Hij
zei tegen hen: Als Ik het u zeg, zult u het zeker niet
geloven.
68 En als Ik een vraag zal stellen, zult u Mij zeker niet
antwoorden, of Mij loslaten.
69 Van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan
de rechterhand van de kracht van God.
70 En zij zeiden allen: Bent U dan de Zoon van God?
En Hij zei tegen hen: U zegt dat Ik het ben.
71 En zij zeiden: Welk getuigenis hebben wij nog nodig?
Want wij hebben het zelf uit Zijn mond gehoord.
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Muzikaal intermezzo Vox Vivenda
- Zie hoe Jezus lijdt voor mij
- In de bovenzaal

Meditatie Het verhoor

Moment van stille overdenking

Muzikaal intermezzo Vox Vivenda
- Golgotha
- Zingen wij voor Jezus

Samenzang Lied 145 : 1 (Weerklank)

Ik wil mij gaan vertroosten
in ‘t lijden van mijn Heer,
die zelf bedroefd ten dode
terneerboog keer op keer
en zocht in zijn ellende
naar troost om voort te gaan,
tot Hem wil ik mij wenden -
o Jesu, zie mij aan.

Muzikaal meditatief Henk van der Maten
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Samenzang Lied Heer wij zijn bijeengekomen

1.Heer, wij zijn bijeengekomen
mensen, overal vandaan;
had Gij ons niet meegenomen,
niemand was hierheen gegaan,
want wij schromen hier te komen,
volop in het licht te staan.

2.Komend uit een nacht van zonden
staan wij voor U, groot en klein
en belijden onomwonden:
schuldig zijn wij en onrein,
Ach, wij vonden zoveel zonden
dat zij niet te tellen zijn.

3. Bron van liefde, zeer verheven,
helder stralend als de zon,
bleef Uw warmte weg, maar even
niemand die hier wezen kon,
hoogverheven licht ten leven
dat het duister overwon!

4. Laat Uw liefde ons bestralen,
laat het licht zijn om ons heen.
Gij vergeeft wel duizend malen
onze zonden, één voor één.
Als wij falen, weer verdwalen
schijnt Uw licht – Uw licht allen!

Dankgebed en afsluiting

Graag in stilte de kerk verlaten
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HET VONNIS
Witte Donderdag - 14 april 202019:30  uur

Leiding Ds. K.M. Teeuw
Muzikale medewerking Jan Oosterbroek
Schriftlezing Inge Hofman
Lezing delen HA formulier  Simone van Vugt
Beamer Henk van Hoef
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Voorzang:  Lied 156: 1, 2, 4  (Weerklank)

1 Noem d’ overtreding mij, die Gij begaan hebt,
het kwaad, gekruiste Heer, dat Gij gedaan hebt,
waaraan uw volk U schuldig heeft bevonden,
noem mij uw zonden.

2 Gij wordt gegeseld en gekroond met doornen,
geminacht als de minste der verloornen,
en als een booswicht, die zijn straf moet dragen,
aan ’t kruis geslagen.

4 Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weide
de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden,
de Heer zich voor de schulden zijner knechten
aan ’t kruis liet hechten.

Stil gebed (staande)

Votum en groet (staande)

Begintekst: Jesaja 59:14-15

14 Daarom is het recht teruggeweken,
en de gerechtigheid blijft van verre staan.
Want de waarheid struikelt op de straat,
en wat recht is, kan niet binnenkomen.
15 Ja, de waarheid ontbreekt,
en wie zich afkeert van het kwade, wordt beroofd.
En de HEERE zag het, en het was kwalijk in Zijn ogen
dat er geen recht was.

Stilte
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Gebed om opening van het Woord en verlichting
door de Heilige Geest

Schriftlezing Lukas 23:13-25

Barabbas losgelaten
13 Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders en het volk
bijeengeroepen had, zei hij tegen hen:
14 U hebt deze Mens naar mij toe gebracht als Iemand
Die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb Hem in uw
aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb in deze Mens
niets gevonden dat Hem schuldig maakt aan die dingen
waarvan u Hem beschuldigt.
15 Ja, ook Herodes niet, want ik heb u naar hem toe
gestuurd en zie, er is door Hem niets gedaan wat de dood
verdient.
16 Ik zal Hem dan straffen en loslaten.
17 Hij was immers verplicht op het feest voor hen iemand
los te laten.
18 Maar de hele menigte schreeuwde als één man: Weg
met Deze, en laat voor ons Barabbas los.
19 Dat was iemand die om een of ander oproer dat in de
stad plaatsgevonden had, en om een moord in de
gevangenis geworpen was.
20 Pilatus dan sprak hen opnieuw toe, omdat hij Jezus
wilde loslaten.
21 Maar zij riepen terug: Kruisig Hem, kruisig Hem.
22 Hij zei echter voor de derde keer tegen hen: Wat voor
kwaad heeft Hij dan gedaan? Ik heb niets in Hem
gevonden wat de dood verdient. Ik zal Hem dan straffen
en loslaten.
23 Maar zij drongen met luid geroep aan en eisten dat Hij
gekruisigd zou worden. En hun geroepen dat van de
overpriesters kreeg de overhand.
24 En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd.
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25 En hij liet hun de man los die om oproer en moord in
de gevangenis geworpen was, om wie zij gevraagd
hadden. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil.

Verkondiging n.a.v. het thema het Vonnis:
Lukas 23: 25:
Maar Jezus leverde hij over aan hun wil(lekeur)

De diakenen maken intussen de tafel gereed terwijl
de Gemeente zingt:

Samenzang Lied 152:1, 2 en 3 (Weerklank)

1 Lam Gods, dat zo onschuldig,
zo moedig en geduldig,
aan ‘t schand’lijk kruishout lijdt,
verdienden niet mijn zonden
die striemen en die wonden?
Ik weet dat Gij onschuldig zijt!

2 Niet Gij, nee ik moest sterven
en ’s Vaders liefde derven
in eindeloze pijn!
Maar in uw mededogen
sloeg Gij op mij uw ogen
en wilde mijn Verlosser zijn.

3 Dat ik U dankbaar nader,
o Voorspraak bij de Vader,
wat is uw liefde groot!
Gij wilde mij hergeven
het eeuwig, hemels leven
en stierf daarom die wrede dood.
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Als voorbereiding voor het deelnemen aan het
Avondmaal lezen we een gedeelte uit het klassieke
formulier: Gedachtenis van Christus

Zo heeft Jezus aan het kruis onze vloek op Zich geladen,
opdat Hij ons met Zijn zegen zou vervullen. Hij heeft Zich
met lichaam en ziel aan het kruishout tot in de aller
diepste smaad en in de angst der hel vernederd, toen Hij
met luider stem riep: 'Mijn God, mijn God! waarom hebt
Gij mij verlaten?', opdat wij in Gods nabijheid zouden
verkeren en door Hem nooit meer verlaten zouden
worden.
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Geloofsbelijdenis
Wil ons door dit Heilig Avondmaal sterken in het geloof
dat wij met mond en hart belijden:
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des
hemels en der aarde. En in Jezus Christus, Zijn
eniggeboren Zoon, onze Heere; die ontvangen is van de
Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden
heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en
begraven, nedergedaald ter helle; ten derde dagen
wederom opgestaan uit de doden; opgevaren ten hemel,
zittend ter rechterhand Gods, de almachtige Vader,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en
de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één
heilige, algemene, Christelijke kerk, de gemeenschap
der heiligen; vergeving der zonden, wederopstanding
van het lichaam; en een eeuwig leven. Amen.

Uit de inzetting van het Heilig Avondmaal door onze
Heere Jezus Christus zien wij dat Hij ons geloof en
vertrouwen richt op Zijn volkomen offer dat eenmaal op
Golgotha is geschied. Want dit is het enige fundament
voor onze zaligheid. Aan het kruis is Hij voor onze zielen
tot waarachtige spijs en drank voor het eeuwige leven
geworden.

Want door Zijn dood heeft Hij voor ons de oorzaak van
onze eeuwige nood en dood, namelijk de zonde,
weggenomen en de levendmakende Geest verworven,
opdat wij door die Geest met Hem waarachtige
gemeenschap zouden hebben en in Hem deel krijgen
aan Zijn gaven: eeuwig leven, gerechtigheid en
heerlijkheid. En opdat wij ook door die Geest als leden
van één  lichaam met elkaar in waarachtige broederlijke
liefde verbonden worden.
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Nodiging

Stil gebed

Uitdelen van brood en wijn (zacht orgelspel)

Nuttigen van brood en wijn

Dankgebed en voorbeden

Stilte

Het Onze Vader

Samenzang: Psalm 103:2 (OB)

Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven,
Hoeveel het zij, genadig wil vergeven;
Uw krankheên kent en liefderijk geneest;
Die van 't verderf uw leven wil verschonen,
Met goedheid en barmhartigheên u kronen;
Die in den nood uw redder is geweest.

Avondmaalscollecte voor Nieuw Avondrust
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Slotlied: Weerklank 149: 2 en 4  (staande)

2 Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

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.

Zegen

Graag in stilte de kerk verlaten
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Stille Zaterdag
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www.hervormdvoorthuizen.nl

Uitnodiging kerkdiensten:

Donderdag 14 april - Witte Donderdag:
Dorpskerk 19.30h Ds. K.M. Teeuw

Vrijdag 10 April - Goede Vrijdag
Bethabara 16:30h Ds. K.M. Teeuw

(met speciale aandacht voor de kinderen)

Dorpskerk 19:30h Prof. Dr. J. Hoek
Veenendaal

Zaterdag 11 April Passie - Paas concert m.m.v.
Hervormde Zangvereniging Vox Vivenda o.l.v. Henk van
der Maten en ds. L.W. Smelt (opening/sluiting).

Muzikale medewerking verlenen:
Marcel van de Ketterij, orgel
Johan van der Graaf, piano
Erica Vogel, zang en fluit

Hervormde Dorpskerk
Kerk open: 19.00h en aanvang om 19.30h.
Toegang is vrij.
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Op zondag 1e Paasdag 17 april 2022 zijn er diensten op
de gebruikelijke tijden:

Bethabara 8:45h Ds. D. van de Streek
                                              Voorthuizen

10:30h Ds. D. van de Streek
Voorthuizen

16:45h Ds. A.J. Zoutendijk
Utrecht

Dorpskerk 9:30h Ds. K.M. Teeuw
18:45h Ds. A.J. Zoutendijk

Utrecht

Op 2e Paasdag 18 april 2022 is er om 9:30h dienst in
de Dorpskerk o.l.v. Ds. A.T. van Blijderveen
                                               Veenendaal


