Witte kerk Naarden
Donderdag 29 maart 2018
Witte Donderdag
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
Orgel: Wybe Kooijmans
met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters

Voorbereiding
Orgelspel
Stilte
Begroeting door de ouderling van dienst
Ontsteken van het licht terwijl de cantorij zingt
Licht op mijn weg om te zien waar we gaan.
Vuur in mijn hart dat mij op doet staan.
Licht onderweg, dat ons hoop geeft en moed,
Vuur in ons hart dat ons leven doet.
Licht van weleer laat ons nooit in de steek.
Vuur in ons hart dat betrouwbaar leek.
Licht dat de koers van ons leven bepaalt,
Vuur van het hart dat naar buiten straalt
De gemeente gaat staan
Bemoediging en drempelgebed
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die de hemel en aarden gemaakt heeft.
V: Hoor ons aan eeuwige God,
G: hoor ons bidden!
V: Gij, die ons hart aanziet, Gij, die onze diepten peilt.
G: Blijf ons niet verborgen!
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V: Wij herkenden U niet, wij zochten ons zelf.
G: Heer vergeef ons!
V: Doe ons opleven en maak ons nieuw,
G: geef ons Uw genade!
V: Breng ons in het reine met U en met elkaar.
G: Zegen ons met vrede en laat lichten Uw aangezicht.
AMEN.
Lied 67 vers 1, 2 en 3

De gemeente gaat zitten
Kyriegebed met acclamatie 301a
Na 1e bede Kyrie eleison allen
Na 2e bede Christe eleison cantorij
Na 3e bede Kyrie eleison allen

Lied 552 vers 1, 2 en 3

De Schriften
Groet
V: De Heer zij met u!
A: Ook met u zij de Heer!
Gebed
Lezing uit het Oude Testament: Exodus 12: 15-20
Lied 81 vers 8 en 9
Evangelie lezing: Johannes 13: 1-15
Lied 998 vers 1 en 2 cantorij, 3 en 4 allen
Verkondiging
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Lied 559 vers 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij en 4 allen

Gebeden en gaven
Uit de gemeente
Voorbeden, Stil gebed
Collecte
Viering van de maaltijd van de Heer
Gezongen tafelgebed “Die naar mens’lijke gewoonte”
Solo (cantrix):
Die naar menselijke gewoonte met een eigen naam genoemd werd
toen hij in een ver verleden werd geboren, ver van hier,
Cantorij:
die genoemd werd: Jesjoe Jezus, zoon van Jozef, zoon van David,
zoon van Jesse, zoon van Juda, zoon van Jacob, zoon van Abram,
zoon van Adam, zoon van mensen, die ook zoon van God genoemd wordt,
heiland, visioen van vrede, licht der wereld, weg ten leven,
Allen:
levend brood en ware wijnstok die, geliefd en onbegrepen,
werd bewaard in taal en teken als een eeuwenoud geheim,
als een wachtwoord doorgegeven, als een vreemd vertrouwd verhaal,
die een naam in mijn geheugen, die de stem van mijn geweten,
Allen:
die mijn waarheid is geworden, Hem gedenk ik hier en noem ik
als een dode die niet dood is, als een levende geliefde,
die gekozen heeft te leven voor de armsten van de armen,
helpman, reisgenoot en broeder voor de allerminste mensen,
Allen:
die ten dage dat hij rondging door de dorpen van zijn landstreek,
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mensen aantrok en bezielde, hen verzoende met elkaar,
die niet steil en ongenaakbaar, niet hooghartig als een heerser,
maar in knechtsgestalte leefde, die zijn leven voor zijn vrienden
Solo (cantrix):
prijsgaf, door een vriend verraden, die getergd tot op het kruis,
voor zijn vijand heeft gebeden, die van God en mens verlaten,
is gestorven als een slaaf.
Voorganger:
die de avond voor zijn lijden
brood genomen heeft en gebroken,
die U dankte en het deelde
en gezegd heeft tot zijn vrienden:
Neemt en eet, dit is mijn lichaam,
doet dit om mij te gedenken.
Evenzo nam hij de beker,
heeft opnieuw U dankgezegd,
liet hem rondgaan om te delen,
heeft gezegend en gesproken:
Neemt en drinkt uit deze beker met mijn bloed,
voor u vergoten tot vergeving van uw zonden,
als je drinkt, denk dan aan mij.
Cantorij:
die gestrooid is in de akker als het kleinste van de zaden,
die daar wacht een lange winter in de stilte van de dood,
die als graan geoogst zal worden, die als brood gedeeld wil worden,
om in mensen mens te worden, die verborgen in zijn God,
Allen:
onze vrede is geworden, onze ziel tot rust gekomen,
die ons groet vanuit zijn verte, die ons aankijkt van dichtbij,
als een kind, een vriend, een ander, hem gedenk ik hier, hem noem ik,
en beveel hem bij je aan als je levende geliefde,
Solo (cantrix):
als een mens die naast je is.
Gebed des Heren
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Vredeswens
Nodiging
Tijdens delen brood en wijn zingt de cantorij (t. Henk Jongerius, m. Vincent Novello)
Hij brak het brood en nam zijn dood in eigen hand,
Hij gaf de wijn, zijn stervenspijn, ons in de hand.
Nu gaat zijn dood als levensbrood van hand tot hand:
zijn stervenspijn wordt vreugdewijn in ieders hand.
Leven en dood zijn wijn en brood in onze hand:
zo zal voortaan de dood een gaan ten leven zijn.
Dankgebed
Wegzending
Lied 556 vers 1, 2, 3, 4 en 5
Uitleidende tekst
In stilte verlaat iedereen de kerk
Komende diensten
Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag
WITTE KERK -19.30 uur
Voorganger: ds. V.C. Lindenburg
Zaterdag 31 maart Stille Zaterdag: Paaswake
Grote of Sint Vituskerk -22.30 uur
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
m.m.v. De Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters
Zondag 1 april Pasen
Grote of Sint Vituskerk - 10.00 uur
Voorgangers: ds. L.J.Th. Heuvelman en ds. V.C. Lindenburg
m.m.v. De Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters en trompettist Edward de Bode
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