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Witte Donderdag – 10 april 2020 in de Bethlehemkerk 
Dienst van Schrift en Tafel –  
Gezamenlijke viering van de wijkgemeenten Bethlehemkerk, 
Diependaalse Kerk en Morgensterkerk  
  
voorganger Ds. Jetty Scheurwater 
ouderling Nanda Ego-Scholing 
diaken Wilma Hilberts 
lector  Mieke van der Veen 
klarinet Albret Nieuwenhuis 
organist Henk van Dijk 
zangers Mieke van der Veen, Yvonne van Bommel en  

Kees Schipper 
 
In stilte komen wij samen. 
 
Muziek 
 
    VOORBEREIDING 
 
Bemoediging 
Voorganger : God, wees ons genadig en zegen ons, 
Allen  : laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, 
Voorganger : dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 
Allen  : in heel de wereld uw reddende kracht. 
 
Psalmgebed  gezongen en gesproken 
 
Lezen  Psalm 67  
Zingen  ‘God zij ons gunstig en genadig’ [LB 67: 3] 
 
    DE DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed van de dag 
Schriftlezing Exodus 12: 14-20 
Zingen  ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’  
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    [LB 116: 2, 4 en 7] 
Schriftlezing Johannes 13: 1-15 
Zingen  ‘Toen Jezus wist: nu is gekomen’ [LB 569]  
Overweging 
 
    DE DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Muziek  ‘Bist du bei mir’ [klarinet en orgel] –  
    Johann Sebastian Bach 
Zingen  ‘Ik heb U lief, o mijn beminde’ [LB 908: 4 en 6] 
 
Dankzegging en voorbeden 
De voorbeden worden telkens beantwoord met gezongen 
acclamatie [LB 367e] 
 
    DE VIERING VAN DE TAFEL VAN DE HEER 
 
Oproep tot gaven voor het project van het werelddiakonaat [zie 
toelichting op de laatste pagina] 
 
Nodiging vrij naar lied 381:2 
 
Zingen ‘Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet’ 
   [LB 381: 3 en 4] 
 
Wij wensen elkaar de vrede van Christus 
v  Vrede! Vrede van Christus voor jou! 
a  Vrede, vrede voor ieder van ons en voor ons samen; 
  voor alle mensen die uitzien naar Gods koninkrijk 
  op aarde! 
 
De instelling 
Wij verheffen onze harten 
Dankgebed 
Sanctus en 
Benedictus   
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    Heilig, heilig, heilig, God, 
   God zo krachtig en sterk; 
   Hemel en aarde zijn vol van uw glorie. 
   Hosanna in den hoge! 
   Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. 
   Hosanna in den hoge! 
     
vervolg dankgebed  
afgesloten met gezamenlijk te bidden Onze Vader 
    
Gedachtenis van de gemeenschap van brood en wijn 
 
Muziek  Sinfonia uit de Cantate ‘Ich seth mit einem Fuss im 

Grabe’ – [klarinet en orgel] – Johann Sebastian Bach 
 
Dankgebed na de maaltijd 
 
Zingen  ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ [LB 791] 
 

OVERGANG NAAR GOEDE VRIJDAG 
 
Schriftlezing Joh. 14:15-31 
 
Zending in beurtspraak 
v Het helder water stromend uit jouw bronnen 
 wast onze voeten, zuivert onze wonden. 
a Als boden van jouw vrede, hier begonnen, 
 zo worden wij de wereld in gezonden. 
 
In stilte verlaten wij de kerkzaal. 
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Collecte donderdag 9 april 
 

Nu we zondag niet fysiek in de kerk bij elkaar komen, kan 
de diaconie niet collecteren voor de doelen van deze 

Avondmaalsviering. Om ook nu de goede doelen te blijven 
steunen met uw gift, kunt u overwegen om uw bijdrage 

deze keer over te maken.  
Hieronder vindt u meer informatie over de collecte en het 

rekeningnummer waar u uw bijdrage naar over kunt 
maken. 

 
Avondmaalscollecte: Precious Stones in Myanmar. 

Precious Stones is een jonge, christelijke organisatie voor 

vrouwen- en jeugdwerk in Yangon, de hoofdstad van 
Myanmar. 

Precious Stones werkt met kleinschalige projecten voor 
niet geziene vrouwen en jongeren. De organisatie helpt 

vrouwen om via zelfhulpgroepen weerbaarder te worden 
en aan een inkomen te werken. Jongeren leren voor 

zichzelf opkomen, hun talenten te ontdekken en denken na 
over thema´s zoals sexualiteit en drugs. Precious Stones 

wil zich ontplooien tot een sterke lokale organisatie die een 
bijdrage levert aan de ontwikkeling van vrouwen en 

jongeren in Myanmar. 
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken 

op rekening NL79RABO 0373711794 o.v.v. Precious 
Stones. 
 
 


