Avondmaalsviering witte donderdag 2016

Voorganger: Ds. T de Ruiter
Organist: Hans Aantjes

VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst
Psalm 67: 1 en 3
Bemoediging en groet
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en niet laat varen het werk van zijn handen
V: Genade zij u en vrede, van God onze vader, van Jezus
Christus onze Heer en van de Heilige Geest
A: Amen
Kyrielied 1005: 1-5 in het Nederlands
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om Gods Geest
Lezing 1 Kor 11: 17 - 27
Lied 568a ‘Ubi caritas’ 3x
Lezing Johannes 13: 1 - 17
Lied 912: 3 en 5 ‘Neem mijn leven, laat het Heer’
Verkondiging
Lied 912: 1, 2, en 6 ‘Neem mijn leven, laat het Heer’
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN
Collecte

Gereedmaken van de tafel door de diakenen
VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL
Lied 381: 1, 2, 3 en 6
Uitnodiging
De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie op Hem vertrouwen en
Hem liefhebben. Christus nodigt ons uit om brood en wijn uit zijn
hand te ontvangen. En om in te stemmen met de lofprijzing van
de gelovigen van alle plaatsen en alle tijden.
Lofprijzing (staand)
V: De Heer is met u en jou
A: Zijn Geest is in ons midden
V: Verhef je hart!
A: Wij heffen ons hart op tot God
V: Laten wij danken de Heer, onze God
A: Hij alleen is het waard onze dank te ontvangen
Lofzang lied 405: 3 en 4 ‘Heilig, heilig, heilig!’
(We gaan weer zitten)
Tafelgebed + Onze Vader
Gezegend is Jezus die gekomen is in Uw Naam.
In de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij het brood en
dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan de leerlingen met de woorden:
‘Neem en eet, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit tot mijn
gedachtenis.’
Zo nam hij ook de beker met wijn, sprak een dankgebed en zei:
‘Neem deze beker en drink hier allen uit.
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor jullie
vergoten wordt tot vergeving van zonden. Telkens als jullie deze
beker drinken, zullen jullie dat doen om mij te gedenken.’

Als wij van dit brood eten, en uit deze beker drinken, verkondigen
wij de dood en de opstanding van de Heer, totdat hij komt.
Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding verkondigen wij,
zijn toekomst verwachten wij. Halleluja!
We bidden samen het gebed dat Jezus ons leerde:
Onze Vader….
Vredesgroet
Rondgang brood en wijn
Lopende viering
Ondertussen zingen wij: Taize 151 iedere nacht verlang ik &
Iedere nacht verlang ik naar U o God
Ik hunker naar U met heel mijn ziel
Iedere nacht verlang ik naar U o God
Ik hunker naar U met heel mijn ziel
taize 125 Christe Lux mundi
Christe, lux mundi,qui sequitur te habebit lumen vitae, lumen
vitae.
Dankgebed
Heer onze God, wij danken U voor de dienstbaarheid van Uw
zoon Jezus, die onze Heer is.
Wij danken U dat U zo dichtbij ons wilde zijn dat U mens werd,
wij danken U dat wij zozeer bij U horen dat wij kinderen van God
genoemd kunnen worden.
Amen
WEGZENDING EN ZEGEN
Slotlied 908: 1, 2 en 5 Ik heb u lief o mijn beminde
Zegen

