Orde voor de dienst van Witte Donderdag
op 18 april maart 2019
in de Remonstrantse kerk te Den Haag

Liefde voor elkaar

Voetwassing (Sieger Köder)
Aanvang: 19.30 uur
Voorganger: ds. Reinhold Philipp
Organist: Hans Jacobi
Lector: Hans Bodaan

Orgelspel
Welkom en aansteken paaskaars door Han Haamel
Lied (staand): Rond het licht dat leven doet (lied 287, 1.2.4.5)
Bemoediging en groet
Lied (staand): Houd mij in leven (lied 368a)
Gebed
Schriftlezing: Johannes 13:1-13 Dienstbaar aan elkaar
Lied: Liefde, eenmaal uitgesproken (lied 791)
Overdenking
Stilte en orgelspel
Schriftlezing: 1 Korintiërs 11:23-26 Doet dit en denkt aan mij
Lied: Jezus om uw lijden groot (lied 558, 1.4)
Verantwoording en nodiging
Lied: Als we weer het brood breken (lied 387)
Tafelgebed
Delen van brood en wijn

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
Lied: De dag door uwe gunst ontvangen (lied 248)
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.
De leerlingen verlaten de laatste maaltijd met Jezus in verwarring.
Jezus blijft op de olijfberg in eenzaamheid achter tot hij gearresteerd wordt.

Lied: O liefde die verborgen zijt (lied 561)
Wij verlaten (in verwarring en) in stilte (en zonder zegen) de kerkzaal.

Kerkdiensten en activiteiten in de komende dagen:
Goede Vrijdag 19 april om 19.30 uur kerkdienst o.l.v. ds Antje van der Hoek
Paaszondag 21 april om 10.30 uur kerkdienst o.l.v. ds Reinhold Philipp;
voorafgaand aan de dienst is er een paasontbijt voor alle kinderen en hun (groot-)ouders
Woensdag 24 april, Museum bezoek aan het van Abbe museum in Eindhoven.
Vertrek 9.17 vanaf Den Haag Centraal.
Zondag 28 april om 10.30 uur kerkdienst o.l.v. ds Tina Geels; Beloken Pasen

