Witte Donderdag
Donderdag 14 april, 18:30 uur
Voorganger:
Hester Radstake
Organist:
Coen van den Brom
We nemen plaats aan tafel
Er liggen briefjes op tafel voor eigen voorbeden. Deze worden ingezameld tijdens de maaltijd en
meegenomen in de gebeden aan het eind van dienst.

De Paaskaars brandt, de kaarsen van de zevenarmige kandelaar worden
aangestoken door de kinderen
Zingen:

Lied 385

Gebed voor de maaltijd
We eten en drinken samen en praten met elkaar
De Joodse Sedermaaltijd
Aan de hand van de verschillende gerechtjes, bespreken we met de kinderen waarom de Joodse
maaltijd gevierd werd zoals hij gevierd werd.

Het laatste Avondmaal van Jezus
Wat gebeurde er op die laatste donderdag voordat Jezus doodging?

Lezing:

Lucas 22

Het Heilig Avondmaal
Wij vieren nu het Avondmaal met brood, matze en wijn een aantal keer per jaar in onze kerk. Ook
vandaag doen we dit en daarvoor gaan we naar de kerkzaal.

De paaskaars, zevenarmige kandelaar, brood en wijn worden meegenomen terwijl
we:
Zingen:

lied 568a – Ubi Caritas,
Daar waar vriendschap en liefde is, daar is God
In de kerk

Gedicht
Zingen:

Alles Wordt Nieuw III-19 (H.Lam en W.ter Burg)

Als je geen liefde hebt voor elkaar vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar, kwaad is niet om te buigen.
refr. Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria. (2x)
2.Als je geen antwoord geeft op verdriet, zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet, worden Gods woorden verbogen. Refrein
3.Als je geen oog hebt voor het gemis, als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus, die brood en die vis uit liefde deelde met velen. Refrein
4.Als je geen liefde hebt voor elkaar, is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen maak de liefde toch waar; schrijf het op alle wegen: Refrein.

Nodiging
Tafelgebed
Voorganger: Goede God, wij zijn blij en wij danken U
dat wij tot U mogen komen
Allen:
GEZEGEND IS UW NAAM
Kinderen:

U hebt ons lief en schenkt ons deze aarde.

Allen:

GEZEGEND IS UW NAAM

Kinderen:
Allen:

U hebt ons lief
en schenkt ons Jezus
GEZEGEND IS UW NAAM

Kinderen:
Allen:

U hebt ons lief en brengt ons hier samen.
GEZEGEND IS UW NAAM

Voorganger: Daarom danken wij U
en stemmen in met alle engelen:
Allen:

HEILIG, HEILIG, HEILIG,
BRON VAN ALLE LEVEN
HEMEL EN AARDE ZIJN VOL VAN UW HEERLIJKHEID.
HOSANNA IN DE HOGE.

Voorganger: Wij danken U, goede God,
om Jezus, uw lieve Zoon
Hij is een vriend van mensen.
Wie hem nodig heeft, die helpt Hij.
Voor ons is Hij alles wat wij zullen zijn.
Hij heeft ons zijn Geest gegeven
om te leven als uw kinderen.
Kinderen:

Daarom danken wij U
en roepen met al wat adem heeft:

Allen:

GEZEGEND HIJ DIE KOMT
IN DE NAAM VAN DE HEER.
HOSANNA IN DE HOGE.

Voorganger: Ja, gezegend is Jezus die gekomen is in uw Naam.
Want Hij heeft in de nacht
dat Hij werd overgeleverd,
- en dat is dus deze nacht - het brood genomen.
Hij dankte U, brak het brood
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
Neemt en eet,
het is mijn lichaam,
voor jullie gegeven,
doe het telkens opnieuw om aan mij te denken.
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker met wijn,
Hij dankte U en gaf hem aan zijn leerlingen
met de woorden:
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit.
Deze beker is het nieuwe verbond
wat gesloten wordt als ik sterf.
Drink dit om telkens opnieuw aan mij te denken.
Allen:

GEZEGEND IS UW NAAM,
NU WIJ ETEN VAN HET BROOD
EN DRINKEN VAN DE WIJN –
TOTDAT HIJ KOMT, VOORGOED

Kinderen:

Geef ons allen, goede God, uw Geest van liefde
en breng ons dicht bij U en bij elkaar.

Voorganger: Zo bidden wij U met alle mensen
van vroeger en nu, van veraf en van dichtbij:
Allen:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede gelijk in de hemel als op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Voorganger: Wees welkom als we breken en delen, als we samen vieren zoals Jezus ons heeft
voorgedaan, als we Hem gedenken. Want iedereen mag leven en vrolijk zijn!
Allen:
AMEN

Zingen:

Lied 395: 1,2,4

Delen van brood en wijn
We delen met elkaar brood (matze) en wijn (sap). Predikant en diaken van dienst delen eerst het brood
uit, we eten het brood gezamenlijk. Vervolgens delen zij wijn uit door met de kleine glaasjes langs te
lopen. We drinken gezamenlijk.

Gebeden
dankgebed na maaltijd, voorbeden en stil gebed
De kaarsen op de tafel worden gedoofd en de tafel wordt ontruimd. Alleen de
paaskaars blijft branden
Zingen (bij het verlaten van de kerk):
Blijf bij mij en waak hier bij mij, waak en blijf bidden, waak en blijf bidden

