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(korte toelichting)
Wij vieren het Paasfeest als gemeente van Christus, en beginnen daarmee
vandaag rondom de tafel van de Heer, opgenomen in zijn liefde, meegenomen in
de beweging van zijn koninkrijk.
In een wereld die geteisterd wordt door verraad en onverschilligheid, onrecht
en misbruik, oorlogen en rampen, ziekten en onheil , klinken woorden van
compassie, van liefde en begrip.
Hij gaat zijn weg van lijden voor ons, en met ons; wij delen in zijn dood en
opstanding.
En door alle verwarring heen worden we geroepen tot opstandig leven, als
gemeente delend in het geheim van zijn komend rijk.
(Bij de liturgische schikking)
De schikkingen in de 40‐dagentijd laten de doortocht door de woestijn zien. Zand
en stenen symboliseren de woestijn waarbij we iedere zondag een ander detail
op die tocht tegenkomen. Het pad van jute op een paarse ondergrond is het
symbool voor de moeilijke weg door de woestijn naar het land van belofte. De
kaars laat zien dat we op weg zijn naar dat beloofde land /Pasen.

Op Witte Donderdag staan de voetwassing en het laatste avondmaal centraal.
De schikking bestaat uit een lampetkan en kom, daarnaast uit een karaf wijn met
ongezuurd brood. Het kruis ligt op de achtergrond al klaar. Wel blijft er uitzicht
op het licht in de vorm van een brandende kaars.
intrede
Bemoediging
V.: “Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde geschapen heeft.”
A: Die trouw blijft tot in eeuwigheid en
niet loslaat wat zijn hand begon.
V.: Wij zijn hier bijeengekomen, met onze vreugden
en ons verdriet, met onze vragen en onze twijfels,
met onze sterke en onze zwakke kanten..
A: Wij zijn hier bijeengekomen,
voor God en voor elkaar.
V. De Heer zij met u
A. Ook met u zij de Heer
V. Genade, vrede en vreugde zij met ons allen
A. Amen.
Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken:
V. “ Wees hier aanwezig, Verborgene,
Levende, Barmhartige!”
A. “Licht in ons midden, draag ons,
wij zijn jouw kijkend kind!¨
‐ lied psalm 67 (cantorij 1; allen: 3)
cantorij antifoon:
“Wij roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, in Hem is ons heil, ons
leven en verrijzenis, door wie wij verlost en bevrijd zijn”

(Psalm 67)
cantorij antifoon
Kyrie en Gloria
‐ Kyriegebed
‐ Heer ontferm U (gez. 299e)
‐ glorialied 307 (naar Luc. 2:14, de engelenzang)
Tijdens dit lied luiden voor het laatst de kerkklokken en zwijgen dan tot in de
Paasnacht
Dienst van het woord
‐

groet

‐

gebed van Witte Donderdag

‐

lezing OT: Exodus 12:1, 14‐20

‐

lied 395 :1 en 4 (cantorij), 2 en 3 (allen)

‐

lezing NT: Johannes 13: 1 – 17

‐

lied 569: 1, 2, 3 en 4

‐

overweging

‐

lied 566: 1, 2 en 3

Dienst van de Tafel
‐ Nodiging
‐ Tafellied 386: 1, 2, 3 cantorij; refrein: allen
‐ tafelgebed
v. De Heer zal bij u zijn
a. De Heer zal u bewaren
v. Verheft uw harten!
a. Wij hebben ons hart bij de Heer

v. Laten wij danken de Heer onze God
a. Wij danken Hem met hart en ziel
v. Ja, gezegend bent U, Heer onze God,
…..
… Daarom zingen wij: – 404 b
… tot mijn gedachtenis
‐ 403a‐1
Onze Vader…….
Laten wij elkaar de vrede van Christus toewensen
...tijdens het breken van het brood:
‐ 408b (Lam Gods)
‐

delen van brood en wijn (onder orgelspel)

‐

dankgebed na de maaltijd

in stilte wordt de tafel afgeruimd
uittocht
‐

lezing Mattheus 26: 30 ‐ 46a (bij gedimd licht)

‐

lied "Blijf bij mij en waak hier met mij,

tenslotte verlaten we ingetogen en zacht doorzingend de kerk
( morgen komen we in stilte binnen)

Agenda
Goede Vrijdag 30 maart dienst om 19.30 uur
Stille zaterdag, 31 maart om 10.00 uur Ochtendgebed
22.00 uur Paaswake (H.A.}
Paasmorgen, zondag 1 april om 10.00 uur Paasdienst

