
 

OOSTERKERK EN ADVENTSKERK 
WITTE DONDERDAG  

Adventskerk 18 april 2019 19:30 uur 
 

 

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 
 

Verwelkoming door de ouderling van dienst 
 

De kaarsen die Woord en op de avondmaalstafel worden ontstoken 
 

Stilte 
 

De ambtsdragers en medewerkers komen binnen.  
Wij gaan staan tijdens het voorspel van de aanvangspsalm (indien mogelijk) 
 

Zingen:   Lied (Psalm) 67a 
cantorij: 1 en 1e refrein 
allen: 2, 3 en 4 + refrein na alle coupletten 

 
Groet en bemoediging 
 

v:  De Heer zij met u, 
a:  OOK MET U ZIJ DE HEER. 

 
v:   Onze hulp is in de Naam van de Heer,  

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.  
v: Wees hier aanwezig, God, 

op het feest dat U ons hebt toebereid.  
a: ONTFERM U OVER ONS, VERGEEF WAT WIJ MISDEDEN.  
v: Verzamel ons bij de uittocht, van Jezus Messias 

en bekleed ons met het witte licht 

en de liefde van uw Zoon. 
a: AMEN.  

 

Wij gaan zitten. 
 

Gebed voor de Witte Donderdag 
v:  Voor Hij de dood inging, God, heeft uw lieve Zoon, 

door het delen van brood en wijn, 
zijn mensen deelgenoot gemaakt 

van zijn overgave aan U 
en zijn verbondenheid met ons. 
Laat ons in dit geheim 
steeds opnieuw een bron vinden 
van liefde en leven in overvloed, 
in deze goede dagen en heel ons leven.  

a:   AMEN.  
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RONDOM DE SCHRIFTEN 
Schriftlezing:  Exodus 12: 14-20 (BGT) 

Zingen:  Lied 568a (3x),  

Schriftlezing:  Johannes 13: 1-15 (NBV) 
Zingen:  Lied 569 

 
Overdenking  
 
Muzikaal intermezzo  Agnus Dei door de cantorij 

 
Agnus Dei, Agnus Dei, agnus Dei qui tollis peccata mundi. 
Miserere, miserere, miserere nobis. 
Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi. 
Miserere, miserere, miserere nobis. 

Agnus Dei, dona nobis, dona nobis pacem.  
Dona nobis pacem. 

 
Vertaling:  Lam Gods dat die zonden van de wereld wegneemt. 

Ontferm U over ons. Geef ons vrede. 
 
Zingen:   Lied 393  
 
ONS ANTWOORD 

 
Gebeden 

 
Avondmaalscollecte bestemd voor Mwana Ukundwa (zie onder) 

 
DE MAALTIJD VAN DE HEER 

 
Nodiging 
 
Gezongen tafelgebed ‘Die wij kennen als een Vader’ (lied 403d) 
 
Cantorij zingt het Onze Vader (van Wouter van Rijn)  
 

Wij vormen met elkaar een grote kring. Mensen, die niet zo lang kunnen 

staan, kunnen gaan zitten op de eerste rij van de cantorijkant of op een stoel 
langs het zijpad. 
 
Wisselen van de vredegroet 
 
Delen van brood en wijn 

Ieder ontvangt een stukje matze en wijn of druivensap. U kunt bij ontvangst 
hiervan zeggen: ‘Amen’. U mag zelf bepalen of u de matze al dan niet in de 
wijn/sap wilt dopen alvorens het tot u te nemen. 
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Gebed na de maaltijd 

v:  God van liefde, 

U hebt ons gevoed met uw gaven: 
het brood uit de hemel en de wijn van het koninkrijk.  
Wij bidden U: 
wees ons nabij, ook in de nacht die komt. 
Laat ons nooit alleen, zelfs niet in de dood 
Dat bidden wij U in de naam van Hem 

die ons is voorgegaan naar U: 
Jezus de Levende. 

a: AMEN. 
 
Zingen:    Lied 253    cantorij: 1 (meerstemmig), allen: 2 en 3 
 

Avondgebed (Andries Govaart) 

v: Heer, zegen ons met uw stilte, 
 dat de drukte in ons zwijgt; 
 bewaar het licht in de nacht 
 dat wij ons toevertrouwen aan de slaap 
 als U over ons waakt. 
a: AMEN 

 

In stilte verlaten wij de kerk.  
 
Uitgangscollecte (er staat een paarse bus): ZWO-project Rwanda 

 
 

 
Toelichting Avondmaalscollecte bestemd voor Mwana Ukundwa 
25 jaar geleden vond de genocide plaats in Rwanda, waarbij in slechts 100 
dagen rond 800.000 Rwandezen op gruwelijke wijze werden vermoord.  
 

Rose Mukankale overleefde deze genocide, maar verloor haar ouders, broers 
en zussen. Ze besloot kinderen, die tijdens de genocide wees waren 
geworden, onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, 
‘’geliefd kind”. De organisatie heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, 
Butare en Kibuye) waar totaal er zo’n 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen 

begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over 
hiv/aids geeft aan jonge kinderen. Uw bijdrage is van harte welkom! 
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Aan deze dienst werkten mee: 

Voorganger:    Elly Urban (dienst van het woord) 

       Hans Tissink (liturg) 
Organist:     Fred Pals 
Pianist:      Joke van der Zee 
koor:      cantorij uit de Oosterkerk o.l.v. Geeske 
Koopman 
Ouderlingen van dienst:  Henk Jan Kamphuis en Dik Kremer (OK) 

Diaken van dienst:   Anna Oldenkamp 
Ouderling van ontvangst: Ton Kamphuis 
Koster:      Henk Tienstra 

 
 
 


