Protestantse Gemeente Woensdrecht te Ossendrecht
Witte Donderdag 1 april 2021, 19.15 uur
Dienst van Schrift en Tafel
Zang: leden van de cantorij
Voorganger: ds. Wim Lolkema
Organist: dhr. Piet den Ouden
Orgelspel
Woord van welkom en Mededelingen
De VOORBEREIDING
We gaan staan.
Psalm 63: 1.
Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
naar U Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
die leven zijt en leven laat.
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten
en dorsten naar U in een land,
waarop de zon verzengend brandt,schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.
Voorbereiding
Voorganger : In de Naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest
Gemeente : AMEN
Voorganger : Onze hulp is de Naam van de Heer
Allen
: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
Allen
: en doe ons weer in vrede leven.
Voorganger : AMEN.
Lied: Hoever wij ook gaan,…

Mel. Liedboek voor de Kerken Gezang 470 (Wat vlied’ of
bezwijk’…)
Tekst: Fokkelien Oosterwijk
Hoe ver wij ook gaan, voorbij onze pijn,
zo sterk als wij staan, zo klein als wij zijn,
God, waar wij U zoeken en waar U ons vond,
daar staan onze voeten op heilige grond.
Het licht van uw stem, in vonken gehoord,
het richt ons door klemmend donker steeds voort.
Waar U onze weg naar een nieuw leven vond,
daar staan onze voeten op heilige grond.
De DIENST van het WOORD
Gebed
Eerste Schriftlezing: Hebreeën 10: 11 t/m 18
Lied: 558: 1,6,8 en 10. (NL Zingt)

Tweede Schriftlezing: Lucas 22: 14 t/m 20
Lied 256 (uit Taizé): Blijf met uw genade… twee keer
Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God.
O blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.
Overdenking en korte stilte
Lied 556: 1,4 en 5.
Alles wat over ons geschreven is,
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.
Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw Naam verhogen:
heden Hosanna, morgen kruisig Hem!
De DIENST van GEBEDEN en GAVEN
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stilte - lofprijzing
Aandacht voor de collecten
Lied 395: 1 en 2.
Op de avond toen de uittocht
uit Egypte werd gevierd,
en de matze werd gebroken
en de wijn werd ingeschonken,
toen heeft Jezus aan zijn mensen
een geheim geleerd:
(Refrein:)
Wij gaan rond met het brood,
wij gaan rond met de wijn,
want iedereen mag leven en vrolijk zijn.
Wij gaan rond met het brood,
wij gaan rond met de wijn,
want iedereen mag leven en vrolijk zijn.
Op de 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: Wij gaan rond…
De VIERING van de MAALTIJD van de HEER
Nodiging
De grote lofprijzing
v. De Heer zal bij u zijn.
ALLEN DE HEER ZAL U BEWAREN.
v. Verheft uw harten.
ALLEN WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER.
v. Laten wij de Heer, onze God, danken.
ALLEN HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.
v. .......... begin van het tafelgebed …….
v. …en zingen vol vreugde U toe: Lied 575: 1.
Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
v. Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer.
Hosanna in den hoge.
v. ………… vervolg van het tafelgebed ….
v. …want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei:
Dit is mijn lichaam voor jullie.
Doet dit tot mijn gedachtenis.

Evenzo ook de beker nadat de Maaltijd was afgelopen
en Hij zei:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doet dit, zo dikwijls jullie die drinken,
tot mijn gedachtenis.
ALLEN zeggen:
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij Zijn dood en leven - totdat Hij komt.
v. Maranatha!
ALLEN KOM, HEER JEZUS, KOM!
v. Gebed om de Heilige Geest over de gaven van brood en wijn
ALLEN Het Onze Vader
v.
Christus, heilig Godslam, die der wereld zonden draagt,
ontferm U over ons;
Christus, heilig Godslam, die der wereld zonden draagt,
ontferm U over ons;
Christus, heilig Godslam, die der wereld zonden draagt,
geef ons uwe vrede! Amen.
De Vredegroet:
we wensen elkaar de vrede, op veilige afstand,
met de hand op ons hart.
De woorden over brood en wijn
De gemeenschap van brood en wijn
Korte dankzegging
Slotlied: 895, (NL Zingt)
Wij gaan de nacht door, het duister,
op zoek naar het levend water.
Enkel de dorst zal ons licht zijn,
enkel de dorst zal ons licht zijn…

De overgang naar de Goede Vrijdag
Lezing van Lucas 22: 39 t/m 46
Lied, twee keer
In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum.
In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum.
Vertaling:
In uw handen, Vader, beveel ik mijn geest.
In uw handen, Vader, beveel ik mijn geest.
We verlaten hierna in stilte de kerk.

