Witte Donderdag
Orde van dienst
voor de avondmaalsdienst
op 24 maart 2016
in de Remonstrantse kerk te Den Haag

Teken van een nieuw verbond

Aan het maal des levens geeft
Hij zich aan hen als brood dat leeft.
(Thomas van Aquino)

Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. Reinhold Philipp
Organist: Hans Jacobi

Welkom en aansteken paaskaars
Zingen(staand)

Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft (lied 537, 1.2.3)

Bemoediging en groet
Zingen(staand)

En Jezus zegt (lied 537, 4)

Gebed
Zingen

Jezus om uw lijden groot (558,1.4)

Schriftlezing: Exodus 12:1-17 Het pesachmaal
Zingen

Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet (lied 381, 1.2.3)

Schriftlezing:
Zingen

1 Korintiërs 11: 23-26 Teken van een nieuw verbond

Wie geeft het brood (lied 381, 4.5.6)

Overdenking
Stilte en orgelspel
Voorbeden
… daarom bidden we en zingen: Ubi caritas et amor, Deus ibi est. (lied 568a)
Onze Vader (in de verwoording van Dorothee Sölle)
God, die ons nabij bent als een vader en een moeder.
Wij mogen uw naam uitspreken.
Wij hopen dat we naar uw wil kunnen leven.
Wij zien uit naar uw rijk,
een tijd van vrede en gerechtigheid,
hier en voor altijd.
Geef ons ook vandaag het brood
dat wij nodig hebben om te leven.
Vergeef ons dat we tekortschieten
en leer ons anderen te vergeven,
zodat we in vrijheid met u en met elkaar kunnen leven.
Laat ons niet de weg van de minste weerstand kiezen.
Laat ons niet afglijden naar egoïsme en streven naar macht,
maar laat ons kinderen van u zijn

die openstaan voor uw liefde
en er vervuld van raken
voor nu en voor een eeuwigheid.
Amen

Verantwoording en nodiging
Zingen

Wo zwei oder drei

Tafelgebed
Zingen

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (442)

Delen van brood en wijn
De paaskaars wordt gedoofd
Daardoor wordt de overgang gemarkeerd naar de nacht van overlevering, verloochening en
verraad en naar de dag van het lijden en sterven van Jezus.

Zingen

In stille nacht (571)

De dienst eindigt in stilte zonder uitzending en zegen.

