Liturgie voor de dienst op Witte Donderdag in de Dorpskerk te Zoeterwoude op 18 april
2019, dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Gea Smit-de Groot, ouderling: Jan Hulsbos, diaken: Anja de Krijger,
piano: Ineke Coenders
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pianospel
Welkom
We zingen het Intochtslied: Psalm 67
Moment van stilte
Bemoediging en groet:

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en niet loslaat wat Zijn hand begon
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer.
A: Amen.

We zingen:

Lied 241 ‘Gij die mijn liefste kleinood zijt’

Smeekgebed
We zingen:

Lied 561 ‘O liefde die verborgen zijt’

Gebed bij de opening van de Schriften
Eerste Schriftlezing:

Exodus 12:1-11

Zingen

Lied 1008 ‘Rechter in het licht verheven’

Muzikaal intermezzo
We zingen:

Lied 569 ‘Toen Jezus wist: nu is gekomen’

Tweede Schriftlezing:

Johannes 14:15-31

Zingen

Lied 578: 1, 4 en 5 ‘O kostbaar kruis, o wonder Gods’

Voorbeden
Viering Heilig Avondmaal
Zingen:

Lied 571 ‘In stille nacht houdt Hij de wacht’

Nodiging
Tafelgebed
Gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed en Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw Naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil
geschiede op aarde zoals in de hemel. 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.

-2Slotlied

Lied 245: 1 en 2

Zegenbede

Voorganger:

Heer blijf bij ons,
met uw genade en goedheid
met uw troost en zegen,
met uw Woord en sacrament.
Blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.

Allen:

Amen

