
Orde van dienst voor de Witte Donderdag 

op 9 april 2020 om 19.30 uur in de Oude Helenakerk te Aalten

Met medewerking van:

Leonne Gijsberts en Heidi Ebbers - Johan Kleinnibbelink

Wim Everts - Christiaan Eppink - Arjen Timmers

Orgelspel - Klokgelui 

De kaarsen worden aangestoken - Inleidende woorden

Zingen: Psalm 67 - Psalmproject

1 Heer, zegen ons, wees ons genadig 
Licht over ons uw aangezicht. 
Zoals de zon met al haar stralen, 
Ons steeds in overvloed verlicht. 

2 De aarde zal Uw wegen leren, 
De wereld zal Uw heil verstaan. 
Uw kracht zal alles om doen keren, 
Uw recht maakt onrecht ongedaan. 

Refrein: God is ons genegen, onze God geeft zegen, 
Hij zal zijn geprezen, ieder zal Hem vrezen. 
Volken looft de Heer, juicht en geeft Hem eer. 

3 De aarde heeft haar vrucht gegeven, 
Die door de hemel werd verwekt, 
En uit haar schoot ontluikt nieuw leven, 
Waar God Zijn hand houdt uitgestrekt. 

Refrein: God is ons genegen .......

Bemoediging en gebed van toenadering

Onze hulp in de naam van de Eeuwige
die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw blijft tot in eeuwigheid

God van ons leven
Vernieuw ons, schep ons een hart doorzichtig en zuiver
Geef  ons een geest vast en moedig
leer ons de weg te gaan die uw zoon voor ons uitging  
uw toekomst tegemoet. Amen.

75 jaar bevrijding - Dietrich Bonhoeffer (4 februari 1906 - 9 april 1945)

Zingen: Aber Du weisst den Weg für mich - Bonhoeffer

Gebed

Lezing:  Exodus 12: 1 - 8, 11
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Zingen: Psalm 81: 1 5 8

1 Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte!
Juicht voor Israëls Heer, stem en tegenstem
springen op voor Hem die ons heil bewerkte.

5 Onder lasten zwaar waart gij haast bezweken.
Groot was het gevaar Ik vergat u niet,
in het doodsgebied gaf Ik taal en teken.

8 Ik ben HIJ DIE IS; God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis van de slavernij
maakte Ik u vrij; hebt gij nog te vrezen?

Lezing: Mattheus 26:17-30

Zingen: Lied 556: 2 3 4

2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.

3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

Overdenking          Zingen: Ubi caritas
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Voorbeden

Nodiging: Vrede met u allen
De harten omhoog.
Laten wij danken de Heer, onze God

Tafelgebed. Tijdens het tafelgebed wordt gezongen:

Sanctus - Heilig is de Heer, God van de hemelse machten

Benedictus - Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.
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Onze Vader

Zingen: Lam van God Lied 408E

Brood en wijn

Tafel toedekken
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Zingen: Als er nooit meer een morgen 

Als er nooit meer een morgen zou zijn
En de zon viel in slaap met de maan
Heb je enig idee wat het met je zou doen
Als je nog maar een dag zou bestaan 

Zou je hart zich weer vullen met vuur
Van de eeuwige schaamte bevrijd
Keek je niet meer benauwd naar de klok aan de muur
Kwam je los uit de greep van de tijd 

Zouden zorgen niet langer je leven bepalen
En had je voor angst geen ontzag
Was je held of heldin van je eigen verhalen
Al was het dan maar voor een dag 

Zou de toekomst niet langer je denken beheersen
En leefde je voor het moment
Met een luisterend oor voor het kind in jezelf
Zou je eindelijk weer zijn wie je bent 

We verbannen de dromen naar morgen en later
Maar doet het je stiekem geen pijn
Dat je dan pas zou doen wat je altijd al wou
Als er nooit meer een morgen zou zijn 

Overgang naar Goede Vrijdag (uit Mattheus 26)

Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de
Olijfberg...  Jezus bad tot de Vader:  ‘Vader, als het mogelijk
is, laat deze beker van lijden dan aan mij voorbijgaan! ... Hij
zei tot zijn leerlingen: ‘Konden jullie niet eens één uur met mij
waken? Het uur is gekomen waarop de Mensenzoon wordt
uitgeleverd aan zondaars......  Toen Hij gevangen genomen
werd, lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchtten weg.
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Zingen: Lied 571

2 Waarom blijft niet het laatste lied
in onze harten hangen?
De lofzang klonk, maar is verstomd. 
De dood houdt ons omvangen.

3 Een beker vol van vreugdewijn
heeft Hij met ons gedronken.
Een bitt're kelk vol eenzaamheid
hebben wij Hem geschonken.

4 In stille nacht heeft Hij volbracht
de doortocht voor ons leven.
De nieuwe morgen van Gods trouw
heeft Hij aan ons gegeven.

5 Tot aan het einde van de tijd
zal ik zijn wachtwoord horen:
Waakt dan en bidt! Zo blijft Hij mij,
en ik Hem toebehoren.
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Afsluitende woorden:

Christus was gehoorzaam aan zijn roeping
tot het einde toe heeft Hij ons liefgehad

Ga in zijn vrede.
Zoals Hij tot ons gesproken heeft:

Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u.
Niet zoals de wereld hem geeft, geef ik hem u.

Zingen: Lied 428


