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ORDE VAN DIENST
De liturgische kleur is vandaag wit.

de klokken luiden

Wanneer de ambtsdragers binnen zijn gekomen, wordt het stil en horen 
wij:  Arvo Pärt (1935), Trivium

welkom namens de kerkenraad

aansteken van de Paaskaars

allen gaan staan
Psalm van de Witte Donderdag 

solo lied 564A
allen psalm 67: 1,2,3 
solo lied 564A

stil moment, bemoediging en groet
v Onze hulp is in de Naam van de Heer
a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v De Heer zal bij u zijn
a DE HEER ZAL U BEWAREN

allen gaan weer zitten

gebed om ontferming lied 300b 

gloria lied 303

gebed bij de opening van het Woord

Thoralezing Exodus 12: 15-20

lied 816  

Evangelielezing Johannes 13: 1-15



lied 569

overdenking

orgelspel: Arvo Pärt (1935), Trivium

nodiging tot de Tafel

vredegroet

inzameling van de gaven 
tijdens de collecte horen we Johann S. Bach, "Sei gegrüsset, Jesu gütig"
koraal, variatie I  

gebed over de gaven, voorbeden, stil gebed

gezongen Tafelgebed lied 567 (oneven verzen allen, even verzen solo)

vervolg Tafelgebed eindigend met: 
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
Maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen

instellingswoorden



delen van brood (in de vorm van matses) en wijn/druivensap
daarbij horen wij instrumentale muziek
Johann S. Bach, "Sei gegrüsset, Jesu gütig", koraal, variaties II, III, IV, V, 
VIII.

Hierna wordt het stil en gaan we staan.

De liturgische elementen (avondmaalsservies, kanselbijbel, stola, 
antependium, brandende paaskaars) worden nu de kerk uitgedragen.  

Evangelielezing Johannes 13: 21-29

slotlied 571 

In stilte verlaten wij de kerk.

De dienst wordt morgen, Goede Vrijdag, vervolgd om 19.30 uur in deze 
Oude Kerk. 

Dan komen we in stilte de kerk binnen. 

Wilt u dit boekje meenemen naar huis? 


