Gebogen over voeten
Witte Donderdag 1 april 2021
Viering van het Heilig Avondmaal
Lutherse Kerk te Zwolle
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Openingswoorden
V:
Onze hulp is in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
A:
AMEN
V:
A:
V:
A:
V:

Hier, op de avond van het water, van het brood en de wijn.
buigt u zich in uw ontferming naar de aarde.
O GOD, ZIE HOE WIJ GAAN – MET ELKAAR EN MET U.
Zie hoe wij ons richten op uw liefde en ontferming.
WIJ OVERNACHTEN IN DE SCHADUW VAN UW VLEUGELS
ONZE VOETEN, ONZE HANDEN – ONZE HARTEN RICHTEN WIJ OP U:
Amen

Introïtus: Psalm 67, door groep gemeenteleden
Z:
God zij ons gunstig en genadig. Hij schenke ons ’t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend’, zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen
van uw heil erkent.
De volken zullen U belijden, o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden en juichen over uwe naam.
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten
in gerechtigheid, volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.
De aarde heeft de vrucht gegeven, die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, / onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft, Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.
Groet
V:
De Heer zij met u.
A:
OOK MET U ZIJ DE HEER.
Gebed
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Eerste lezing: Exodus 12:15-20 Pesach
Psalm 105: 15, 16, 17
Z:
God gaf een wolk die hen geleidde,
Een vuur in ’t duister aan hun zijde.
Zo trokken zij in vrede voort,
En steeds heeft God hun wens verhoord.
Hij zond hun kwakkels in de nood,
En uit de hemel hemels brood
L:

R:

Z:

God laafde hen in dorre streken,
Deed water uit de rotsen breken,
’t werd een rivier en stroomde voort,
Want Hij gedacht zijn heilig woord,
De trouw die Hij had toegezegd
Aan vader Abraham, zijn knecht.
Hij was het die zijn volk bevrijdde,
Zijn uitverkorenen veilig leidde.
Zo trokken zij het diensthuis uit
Met dans en zang bij trom en fluit,
En erfden het beloofde land,
De arbeid van der heidenen hand.

Tweede lezing: Johannes 13:1-15. De gemeente gaat staan.
V:
Psalmwoord, 67, 2 en 3: ‘God, wees ons genadig en zegen
ons, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, dan zal
men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw
reddende kracht.
V: Uit de woorden uit de Schrift horen wij Het Woord van de Levende
God.
Z:
Lof zij u, o Here.
Ieder kan weer plaatsnemen
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Lied 738 ‘Kom zing het lied van Eva’, door groep gemeenteleden
Couplet 4
Overdenking
Lied 998 ‘Je hebt je vrienden toen’
Gebeden met door groep gemeenteleden gezongen responsie 568a ‘Ubi
caritas’
Viering van het Heilig Avondmaal
Iedereen is welkom om te delen in brood en wijn. U kunt naar voren lopen,
vooraan wordt u brood aangereikt in een schaal, dan kunt u naar de plek
waar wijn of druivensap (geef het aan) wordt aangereikt in een kelk. Uw
schaal en kelk kunt u bij de deur plaatsen op een blad. Via het
gemeentecentrum kunt u teruggaan naar uw plaats. U wordt door de
coördinator uitgenodigd om te gaan. Indien u een glutenvrij dieet hebt, kunt u
dat aangeven aan de predikant.
Credo, lied 342
Tafelgebed
V:
Goede God, wij zijn blij en wij danken U
dat u wilt zijn, waar wij ons bevinden –
rondom uw licht en woord en tafel.
A:
GEZEGEND IS UW NAAM.
Z:

Lied 392: 1

V:

A:

U hebt ons lief, schenkt ons de aarde
U hebt ons lief, schenkt ons levend brood.
U hebt ons lief, en schenkt Levend water.
GEZEGEND IS UW NAAM

Z:

Lied 392:2

V:

Wij danken U, goede God, om Jezus uw Zoon.
Hij die voorgaat in liefde, nabijheid en dienen.
Hij die het water des levens doet stromen,
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En die de dorst naar vrede lest.
A:
V:
A:

GEZEGEND IS UW NAAM.
Wij danken u dat hij het ons gegeven heeft
Te leven in zijn Geest van Waarheid en liefde.
GEZEGEND HIJ DIE KOMT IN DE NAAM VAN DE HEER.
HOSANNA IN DE HOGE.

Z:

Lied 392:3

V:

‘Want in de nacht dat Jezus zijn leven gaf,
Hield hij maaltijd met zijn discipelen.
Terwijl zij aten nam hij een stuk brood,
Sprak er de zegen over,
brak het en gaf het hun met de woorden,
‘Dit is mijn lichaam. Gebroken voor jou.
Neem en eet, doe dit om mij te gedenken.’
‘Zo nam Hij ook de beker, sprak het dankgebed uit
en gaf allen de beker met de woorden:
Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond,
dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Neem en drink om mij te gedenken.’

Z:

Lied 392:4

V:

Geef ons allen, goede God, uw Geest van liefde
En breng ons dicht bij U en bij elkaar.
ONZE VADER …

A:

Vredegroet – Pax Domini
Nodiging
Communio – delen van brood en wijn
Dankgebed
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Altaar-ontkleding
Deze Witte Donderdagviering staat niet op zichzelf, maar is verbonden met de dagen
die komen: Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen. Deze viering gaat over naar de
Goede Vrijdag. Daar zullen we horen van de diepte van leven – de dag van lijden en
sterven van Christus. Ter voorbereiding op Goede Vrijdag, waarop het leven ontdaan,
kaal, hard en donker is, maken we de kerk sober en leeg. Ten teken van de uiterste
soberheid waarin het leven komt te staan op de dag van Goede Vrijdag – de dag van
lijden en sterven van Christus. De Paaskaars wordt morgen weggebracht, na het lezen
van het lijdensevangelie. Maar dan nog zal in de leegte een licht blijven branden –
Gods lichtende nabijheid is voor altijd en eeuwig. Tijdens de altaarontkleding wordt
Lied 571 gezongen ‘In stille nacht houdt Hij de wacht.
Zegenbede
De komende dagen vinden de volgende vieringen plaats:
Op Goede Vrijdag 2 april is een lezingenviering, om 19.30 uur.
Op Stille Zaterdag 3 april is een avondgebed, met het ontsteken van de
nieuwe Paaskaars op het kerkplein en de gedachtenis aan de doop. 19.30
uur
Op Pasen vieren we de opstanding – 10.00 uur. In deze viering vindt ook het
Heilig Avondmaal plaats.
Betekenis van de letters
O:
Ouderling van dienst
V:
Voorganger
Lector: Lector
Z:
Groep gemeenteleden zingt
A:
ALLEN
L:
MENSEN DIE LINKS, AAN DE KANT VAN DE LEZENAAR ZITTEN
R:
MENSEN DIE RECHTS, AAN DE KANT VAN DE PIANO ZITTEN
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