
WITTE DONDERDAG

Stille Week 2019

Op weg naar Pasen: de woestijn zal bloeien

Vieringen van de Protestantse Gemeente te Heiloo
in de Witte Kerk

Witte Donderdag 18 april
Goede Vrijdag 19 april
Stille Zaterdag 20 april

Witte Donderdag 18 april, Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Hanneke Ruitenbeek
Organist: Gerard Leegwater

Avondlied LB 263: 1 t/m 3 (Wees Gij mijn toevlucht)

Moment voor stilte

Openingswoorden
uit: Vieren met teksten van de Wild Resource Group, door: Roel Bosch

In licht en duister,
in vrede en verwarring,
Jezus Christus stelt zijn woning open
en wil zijn vrienden ontmoeten.
Hij is het Licht en het leven

Hij is de hoop voor de wereld.
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Bij hem is het verschil weggevallen
tussen Jood, niet-Jood, heiden, wie dan ook,
tussen wie erbij hoort en wie er niet bij hoort,

voor Jezus zijn zij allen één.

Bij hem is het verschil weggevallen
tussen zwart en wit, arm en rijk,

voor Jezus zijn zij allen één.
Hij is het Licht van het leven.

Hij is de hoop voor de wereld.

Bij hem is het verschil weggevallen
tussen man en vrouw,
tussen baas en ondergeschikte,
tussen laag en hoog,

voor Jezus zijn zij allen één.
Hij is het Licht van het leven.

Hij is de hoop voor de wereld.

Over deze dienst

Gebed

Eerste lezing Exodus 13: 3 - 10 (ongedesemd brood als herinneringsteken)

Tweede lezing Lucas 22: 20 - 27 (de vraag wie het belangrijkst is)

Zingen LB 556 1, 2 en 3 (Alles wat over ons geschreven is)

Overweging

Orgelspel

Gebed

Zingen Trek door de woestijnen ( tekst: Alfred Bronswijk; Melodie: LB 457)

Hier op deze aarde, vol van mens’lijkheid,
loopt uw weg ten leven boven eindigheid.

Kyrie e leison, ga ons mensen voor.
Trek door de woestijnen uw vernieuwend spoor.

Heel de last van leven draagt Gij in uw hart,
deelt in de verscheurdheid en in onze smart.

Kyrie e leison, ga ons mensen voor.
Trek door de woestijnen uw vernieuwend spoor.

2



Laten wij dan eten, om te kunnen gaan,
brood voor hart en leven dat ons bij wil staan.

Kyrie e leison, ga ons mensen voor.
Trek door de woestijnen uw vernieuwend spoor.

- tijdens het naspel uitnodiging om aan de tafel plaats te nemen-

Nodiging en Vredegroet

Tafelgebed

- afgesloten met samen bidden ‘Onze Vader’.

Delen van brood en wijn

Slotlied Behoed en bewaar Gij ons

Behoed en bewaar Gij ons, lieve God, wijs Gij ons de goede wegen.
Wil in de woestijn het manna zijn, omring Gij ons met uw zegen.
Wil in de woestijn het manna zijn, omring Gij ons met uw zegen.

Behoed en bewaar Gij ons lieve God, omgeef Gij ons met Uw zegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn en zet ons op nieuwe wegen. Wil in de woestijn een bron
voor ons zijn en zet ons op nieuwe wegen

Wegzending en Zegen
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