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ZONDAGSBRIEF- WITTE DONDERDAG– 1 APRIL 2021
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM
AANVANG19.30 UUR

In deze dienst volgen we het advies van de
landelijke kerk. De dienst is alleen digitaal te
volgen. Zie de instructie die het beamerteam heeft
opgesteld.
Witte Donderdag
Voorganger: ds. Otto Grevink
Organist: Jos Dekkers
Cellist (opgenomen): Inge Grevink
Ouderling: Henk Hoogendoorn
Diaken: Jenny Verhagen
Lezing (opgenomen): Marjanne Dekkers, Willie
Verhoef en Dieter Verbeek
Bloemschikking: Ellis Vervoorn en Willy Rijksen
Filmmontage: Sandra Gaakeer
Camera/presentatie: Erwin Korver
Vooraf:
Orgelspel
Lied: ‘God geef dat mijn gedachten gericht zijn op
U’ (Taizé)
Welkom en mededelingen door de ouderling
van dienst
Meditatieve muziek (video)
Stil gebed, bemoediging en groet:
Onze hulp verwachten wij van God
(allen) die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
(allen) en het werk van zijn handen nooit
loslaat.
Genade en goedheid is er voor jullie, en vrede,
van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer,
door de heilige Geest, die ons aanvuurt in geloof,
hoop en liefde.
(allen) Amen
Drempelgebed
Lied: ‘Uit uw hemel zonder grenzen’ (Lied 527)
Gebed van de dag
Video over het Joodse Paasfeest
Orgelspel

Schriftlezing: (video)
Lucas 22: 1-34
Lied: ‘Ik wil jou van harte dienen’ (video)
Overweging
Orgelspel
Geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof in God, Hij is mijn
Vader’ (Video)
Nodiging (staande)
Aan de tafel
die wij gereedmaken
nodigt Jezus, onze Heer
Iedereen uit
die Hem vertrouwt en Hem liefheeft
Hij nodigt ons uit
om dankbaar en gelovig
met de lofprijzing van de kerk in te stemmen
en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen.
Vredegroet
vg. De vrede van de Heer zij altijd met u.
a. En met uw geest.
Tafelbereiding met de gaven van brood en wijn
en met onze gaven onder orgelspel
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,
omwille van Hem
die zich ten einde toe
ten dienste gesteld heeft
van al uw mensen:
Christus, onze Heer.
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Voorbeden en stil gebed, telkens afgesloten met
gesproken:

opdat Gij zelfs het graf mocht heiligen
tot een plaats waar hoop groeit voor uw mensen.

‘Houd ons in leven, wees onze redding’

Daarom,
met degenen die onterecht gevangen zitten,
door vrienden verraden of in de steek gelaten,
wier lichamen worden geschonden of gepijnigd,
met degenen die alleen zijn gestorven,
onwaardig en zonder troost of hoop,
en met heel de gemeenschap van heiligen
die U in hun wonden hebben meegedragen,
opdat zij met leven mochten worden vervuld,
prijzen wij U en zingen:

God, onze Vader,
wij bidden U
om dagelijks brood voor alle mensen,
om voedsel voor alle kinderen,
om een veilig huis voor iedereen.
Zo bidden wij u allen tezamen…
Wij bidden U
voor mensen
met wie we delen wat we hebben:
plezier en vreugde,
verdriet en zorgen,
ons leven.
Zo bidden wij u allen tezamen…
Wij bidden U
voor alle zieke mensen,
wees met uw liefde aanwezig,
help hen hun pijn te dragen.
Geef dat mensen blij mogen zijn met elkaar,
dat U ons helpt bij alles wat wij doen.
Zo bidden wij u allen tezamen…
Goede God,
wij danken U
voor brood en wijn
die wij mogen delen.
Zo worden wij mensen zoals U dat wilt,
mensen die samen mogen wonen
in uw koninkrijk.
Amen
Samenzang: ‘Voor ieder van ons een plaats aan de
tafel’? (video)

vg. Gezegend is onze broeder Jezus,
been van ons gebeente en vlees van ons vlees,
aan wie de beker van het lijden niet voorbijging;
die, in de nacht van de overlevering,
DAT IS DEZE NACHT,
zijn liefde voor ons heeft bezegeld
toen Hij een brood nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
het brak en aan de zijnen gaf
met de woorden:
Dit is mijn lichaam voor u;
doe dit tot mijn gedachtenis!
Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
en die aan de zijnen gaf
met de woorden:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn
bloed;
doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn
gedachtenis!
In het gebroken lichaam en het vergoten bloed
geven wij de gebroken en vergeten slachtoffers
van tirannie en zonde
een plaats in onze herinnering en hoop
en zien wij uit naar het brood van morgen
en de wijn van de tijd die komen zal.

Tafelgebed
vg. De Heer zij met u.
a. Zijn Geest is in ons midden.
vg. Heft uw harten omhoog.
a. Wij heffen ons hart op tot God.
vg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
a. Hij is het waard onze dank te ontvangen.
vg. O, eeuwige God,
die begaan is met onze zwakheid,
wij prijzen U en zeggen U dank,
omdat Gij hebt afgezien van al uw macht
en onze strijd bent gaan delen,
ons weerloos bestaan hebt aangenomen.
Gij opende wijd uw armen voor ons op het kruis
en werd tot een aanstoot om onzentwil,

vg. Kom dan,
levengevende Geest van onze God,
broed op deze aardse gaven
en maak ons tot één lichaam in Christus,
dat wij, die gedoopt zijn in zijn dood,
mogen wandelen in het nieuwe leven;
dat wat gezaaid is in oneer
mag worden opgewekt in heerlijkheid,
en wat gezaaid is in zwakheid
mag worden opgewekt in kracht.
a. Amen
a. Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
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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.
a.
Rondgang
vg. Het brood dat wij breken is de gemeenschap
met het lichaam van Christus, brood uit de hemel.
vg. De beker, waarover wij de dankzegging
uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van
Christus, wijn van het koninkrijk.
Gebed na de maaltijd
vg. 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 de naam van Hem
die ons is voorgegaan naar U:
Jezus, de Levende.
a. Amen.
HET VERHAAL GAAT VERDER…
De Avondmaalstafel wordt afgeruimd onder
orgelspel
Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 14: 1526
We zingen lied 568a (drie maal)
Vertaling: Waar vriendschap is en liefde, daar is
God

Vervolg van de lezing: Johannes 14: 27-31
Slotgebed: Luthers Avondgebed
vg. Heer, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw Woord en Sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.
a. Amen.
De dienst eindigt in stilte en wordt morgen om
19.30u in deze kerk voortgezet.
Van harte welkom.
Digitale collecte
Op de website en onder de Livestream op YouTube
is een betaallink te vinden om op een makkelijke
en veilige manier uw bijdrage voor de digitale
collecte over te maken.
Velen van u maken hier al gebruik van, onze grote
dank hiervoor! Kunnen we op uw steun (blijven)
rekenen?
Geld overmaken op de bekende IBAN-nummers
blijft uiteraard ook mogelijk:
Kerk: NL67RABO0373734611
Diaconie: NL38RABO0373709234
ZWO: NL16RABO0373709242
Jeugd: NL92RABO0373734646
Hartelijk dank voor uw bijdragen!
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