
 
 

Voorbereiding 
 
Orgelspel 
Variaties over lied 562: Ik wil mij gaan vertroosten 
 
Verwelkoming 
o: Welkom in het huis van God  
 en welkom aan allen die met ons meeluisteren. 
 
bij het aansteken van de kaarsen: 
o: Uw woord is een lamp voor mijn voet,  
 een licht op mijn pad 
 
We zijn stil en openen ons hart voor God 
 

Bemoediging en toenadering (staande) 

o:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

o:  Trouwe God, vergeef ons  

 dat wij uw licht niet hebben gezien  

 en aan u zijn voorbijgegaan. Wij vragen U: 

g:  ZIE ONS WEER AAN  

 EN LEID ONS UIT DE DUISTERNIS. 

 KOM UIT UW VERRE VERTE NAAR ONS TOE, 

  HEER. 

o:  Schenk ons een nieuwe toekomst. 

g:  AMEN  

 

 Psalm 67: 1, 3 
 
We gaan zitten. 
 

Korte inleiding op deze viering 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
beantwoord met: 

 
 

   Lied 838: 1, 4 (staande) 
 
 

Woord 

Groet 
v: De Heer zij met U 
g: OOK MET U ZIJ DE HEER 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
g: AMEN.  
 
Exodus 12: 1-11 
 

       Lied 395: 1, 2  
 
1 Cor 11: 23-26 
 

        Lied 395: 3, 4 
 
Joh. 13: 1-15 
 

   Lied 339a 
 
Preek 
 
We zijn stil voor God 
 

      Lied 344 (staande) 
 
  

 

Den Haag-Zuidwest   

Locatie Abdijkerk  

Orde van Dienst op 9 april 2020, 

Witte Donderdag 

 

Dienst zonder kerkgangers, alleen online 

 

De liturgische kleur in de Paastijd is wit. 

 

Voorganger: Ds Michiel Aten  

Organist:  Gijsbert Kok 

Ouderling:  Rianne van Deursen  

Diakenen: Christiaan Scheen, Rien Wiegers,  

    Joke Molenkamp 

Lector:   Ben Goedman 



Antwoord 
 
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door 
mededelingen vanuit de diaconie) onder orgelspel:  
Herzlich thut mich verlangen, BWV 727  - 
J.S. Bach (1685-1750) 
 
Voorbeden en stil gebed 
 
De dienstdoende kerkenraadsleden nemen plaats 
achter de avondmaalstafel 
 
Nodiging 
Alles staat klaar om aan tafel te gaan. Om brood en 

wijn en druivensap met elkaar te delen en zo in Jezus’ 

Geest bijeen te zijn. Alles staat klaar om zijn feest te 

vieren. Laat iedereen zich welkom weten en voelen. 

 

Wij vormen een cirkel rondom de tafel 

 
Vredegroet  

v:  De vrede van de Heer zij altijd met u.  

g:  Ook met U zij de vrede van onze Heer 

v:  Wij groeten elkaar daarom met vrede. 

Laten wij elkaar de vrede van Christus wensen 

   Lied 404e 

 
Jezus heeft in de nacht van de overlevering het brood 
genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, het 
gebroken en aan zijn discipelen gegeven, en gezegd: 

Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven 
wordt, doet dit tot mijn gedachtenis.   

Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de 
dankzegging over uitgesproken, hem rondgegeven en 
gezegd:  

Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond 
in mijn bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden. Doet dit, zo dikwijls gij die 
drinkt, tot mijn gedachtenis.   
Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij.  
 

   407a 
 
Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God, met 
dit brood en deze beker en wij bidden U: gedenk het 
offer van de Zoon van uw liefde en aanvaard óns offer 
van lof en dank.   

Zend uw Geest in ons midden en bemoedig ons zo, dat 
wij in een wereld zonder hoop een sprékend teken 
kunnen zijn van uw aanhoudende zorg en uw 
liefdevolle leiding op weg naar uw toekomst,  
waarin wij U zullen eren met allen die wij voor uw 
aangezicht gedenken ...., 
 met allen die ons zijn voorgegaan…..,  
met wie ons lief waren  
en die we moesten verliezen .....,  
met de heiligen van naam  
en de ontelbare vergetenen….,  
heel uw mensenvolk, genodigd aan uw maaltijd.  
 
Uw Koninkrijk kome, hier in ons midden, gezegend zij 
uw Naam, tot in lengte van dagen, door Jezus Christus, 
onze Heer. Amen.  
Laten wij samen bidden het gebed van Onze Heer.  
 
a:  Onze Vader…. 
 

   Lied 408e  
 
Breken en delen van het brood, 
 
Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het 
lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft 
dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus 
gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze 
zonden.  
 
De schaal wordt rondgegeven, wij nemen een stukje 
brood van de schaal en wachten op elkaar 
 
Delen van wijn en druivensap  
De beker der dankzegging, waarover wij de 
dankzegging uitspreken, is gemeenschap met het 
bloed van Christus. Neemt, drinkt allen hieruit.  
Gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze 
Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen 
verzoening van al onze zonden. 
 
De bekers worden rondgegeven, we drinken allemaal 
tegelijkertijd. 

Orgelspel 
Variaties over "Leer mij, O Heer, uw lijden recht 
betrachten" (lied 587, Liedboek v.d. Kerk 177) 
 
Dankgebed 
 

       Lied 264: 1, 3 (staande) 
 
Luthers Avondgebed 
 

Wij verlaten in stilte de kerk, morgen zetten we de 
dienst voort. 
.  


