Witte Donderdag 18 april 2019 om 19.30 uur
Pasen in De Kern, onderdeel van de wijkgemeente i.o. De
Verbinding, van de Protestantse Gemeente Spijkenisse.
Bij de dienst: De naam "wit" doet denken aan feest, Christus
feest. Het accentueert de Witte Donderdag als feestelijke inzet
van de drie dagen van Pasen, hoewel de naam waarschijnlijk
teruggaat op de gewoonte het kruis op die dag met een doek
te bedekken. De Witte Donderdag is de laatste vastendag,
waarop men in vroegere dagen ook de boetelingen weer
opnam in de gemeente. Voor de viering van het Heilig
Avondmaal pleit dat Jezus het op deze avond met zijn
leerlingen vierde. Het maakt ons ook bewust van onze joodse
wortels. Immers achter het avondmaal op deze dag ligt de
joodse cedermaaltijd.

Voorganger:ds. Harry Gijsen
Organist: Peter de Rijke
Welkom ouderling van dienst

Dienst van woord en Tafel

Voorlezing uit het Evangelie,
Om te gedenken: Jezus de Christus.
Het feest der ongegiste broden
Dat Pasen wordt genoemd,
Is naderbij.
En de dag der ongegiste broden is nu,
De dag waarop het paaslam
Wordt geslacht
Tot vrijspraak van allen.
En het uur geschiedde
Dat hij aan tafel ging
Voorbereiding
Zingen: Psalm 67: 1 en 3 (staande)
1. God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ‘t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend'',
zo, dat allerwegen ieder volk de zegen
van uw heil erkent.
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.

Bemoediging en groet
V:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
G:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V:

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
(iedereen gaat zitten)

Als Drempelgebed lied 547: 2 en 5
2. Laten wij dan bidden
in dit aardse dal,
dat de lieve vrede
ons bewaren zal,
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan,
5. want de aarde jaagt ons
naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons,
liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison,
wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen
uit de dood vandaan.

Kyrie(gebed om ontferming)
lied 299f ( Ferrie )

Heilige Schrift
Uitleg liturgisch bloemwerk
Gebed voor de witte donderdag
Eerste lezing: Exodus 12: 15 – 20
Zingen: lied 723: 1, 2
1. Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als ‘s Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van ‘s Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus'' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

Onder uw vleugels vinden wij leven,
komen op adem het duister voorbij.

2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ‘t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Tweede lezing: Johannes 14: 15 - 31
Zingen: lied 1010: 1 en 4
1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.
4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!
Verkondiging
Gezongen Apostolicum, lied 340b
Ik geloof in God de Vader,
de Almachtige Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon,
onze Heer. die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,

des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen.
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses en een eeuwig leven.
Amen, amen Amen.
Dienst van gebeden en Tafel
voorbeden
Lofzegging
vg:
De Heer zal bij U zijn.
gem:
DE HEER ZAL U BEWAREN.
vg:
Verheft uw harten.
gem:
WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER.
vg:
Laten wij danken de Heer, onze God.
gem:
HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN.
vg:
Ja waarlijk, het past ons, O Heer...
Tafelgebed
Voorgebed
Dit gebed wordt afgesloten met:
vg:
Daarom, Heer met allen in hemel
en op aarde zingen wij tot uw eer:

Sanctus en Benedictus lied 404e

Voortzetting van het Tafelgebed
.................
vg:

gem:
vg:

gem:

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren,
totdat Hij komt.
MARANATHA.
Verenigd door één doop
als één lichaam en één geest,
als één gemeente
bidden wij als Gods kinderen:
Onze Vader....

De nodiging
vg:

Allen die de verschijning van onze
Here Jezus Christus liefhebben,
elkaar zijn toegedaan in geloof, hoop
en liefde en deze dienst van harte
hebben meegemaakt nodigen wij om
deel te nemen aan brood en wijn.

De vredegroet
vg:
De vrede van de Heer zij met u.
gem:
VREDE OOK MET U.
We wensen elkaar vrede…

Het Lam Gods lied 408e

die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.
2. Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.
3. Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.
Zegen
Gemeente zingt :AMEN

De dienst wordt voortgezet op Goede Vrijdag.

Het breken van het brood en het schenken van de wijn
vg:
Het brood dat wij breken...
vg:
komt nu want alle dingen zijn gereed.
De gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed
Slotlied: lied 263
1. Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht
de morgen die ik ondanks alles verwacht.
Hoe kan ik gaan slapen als Gij er niet zijt,

