PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD
orde voor de dienst op witte donderdag, 29 maart 2018
19.30 uur
in de Emmaüskerk te Groningen (Lewenborg)

de kinderen die catechese hebben gevolgd werken mee:
Ellemijn Hoft
Evelyn Lejeune
Niels van der Laan
voorganger, ds. Jan Wilts
organist, dhr. Gerard van Reenen

INTREDE
moment van stilte
[wie kan, gaat staan
groet
V: De Heer zij met u!
A: ook met u zij de Heer.
[na de groet: allen gaan zitten]
openingslied

2. Ik zal er zijn voor jou
met wijn, een stukje brood.
Ik zal er zijn voor jou
mijn liefde is zo groot.
3. Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou
Ik ben er altijd bij.
4. Ik zal er zijn voor jou
ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou
mijn licht straalt om je heen.
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DE SCHRIFTEN
psalm -- 67

lezing uit het oude testament
Deuteronomium 16,1-3
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vervolg psalm
3. De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, / onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft, / Hij zal zijn geprezen,
Hem zal alles vrezen / wat op aarde leeft.
lezing uit het nieuwe testament
[wie kan, gaat staan]
Marcus 14, 12-26
[hierna: allen gaan zitten]
overweging
orgelspel
DE MAALTIJD VAN DE HEER
gebeden
dankgebed // voorbeden // stil gebed // onzevader
A: 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.
tafelgebed
V: De Heer zij met u!
A: en met uw geest
V: Verheft uw harten
A: Wij zijn met ons hart bij de HEER
V: Zegenen wij de HEER onze God
A: Hem zeggen wij dank.
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vervolg tafelgebed Liedboek nr. 395
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2. Op die avond van het paasfeest
heeft Hijzelf ons uitgelegd,
dat het brood ons werd gegeven
als een teken van zijn leven,
dat Hij uitdeelt aan zijn mensen,
dat heeft Hij gezegd.
refrein
3. Op die avond, toen de beker
werd gezegend door de Heer,
zei Hij: wat jullie misdeden,
dat is nu voorgoed verleden,
je mag leven van vergeving,
nu en telkens weer.
refrein
4. Op die maaltijd van het paasfeest,
op de avond voor zijn dood
zei Hij: zelf zal Ik er bij zijn
op het feest waar jullie vrij zijn,
op de maaltijd die God aanricht,
en dat feest wordt groot!
refrein
vredegroet
V: De vrede van de Heer zij altijd met U
A: En met uw geest
V: wenst elkaar de vrede
[allen wensen wie om hen heen zitten (met een handdruk) vrede
toe]
communio
onder de gemeenschap van brood en wijn zingen we
ubi caritas et amor
ubi caritas, deus ibi est
[vertaling: waar vriendschap en liefde is, daar is God]
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lied [wie kan, gaat staan] Liedboek nr. 650

2. Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood door heel het leven heen.
3. Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf.
4. Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn.
5. De sterren hemelhoog zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst der goedertierenheid.
6. Het zaad der goedheid Gods, het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods, valt in de aarde neer.
7. Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht.
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bede
V: God,
dat ons zoeken
rust vindt
in u.
Alles wat wij zijn,
ons gaan en staan,
ons doen en laten
aan u
vertrouwen wij het toe.
Sta in ons hart gebrand,
ook in het
ondoorgrondelijk duister.
[vrij naar Sytze de Vries]
A: Amen.
[we verlaten in stilte de kerk]
goede vrijdag 30 maart
19.30 uur RK gastdienst Emmaüskerk; u bent uitgenodigd bloemen
mee te nemen voor de kruishulde
stille zaterdag 31 maart
19.30 uur, avondgebed Stefanuskerk
Pasen zondag 1 april
10.00 uur Stefanuskerk, intocht van het licht; Schrift en Tafel
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