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Witte Kerk Naarden 

18 april 2019    Witte Donderdag  

Met viering van de Tafel van de Heer  
 

Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg 

Orgel: Wybe Kooijmans  

Orgelspel 

Stilte van bezoekers, enkele minuten voorafgaand aan de dienst 

Voorbereiding 

 

Begroeting door de ouderling van dienst 

Ontsteken van het licht  

Allen gaan staan 
Bemoediging en drempelgebed 

O: Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft,   

G: die ons leven geeft in overvloed. 

O: De Eeuwige die in zijn Zoon ons leven gedeeld heeft, 

G: die met hem het uiterste heeft gedaan om ons te bereiken. 

O: Goede God, u omringt ons met uw liefde. 

     Dat wij uw stem horen en het antwoord geven waar u op wacht: 

G: shalōm, vrede en gerechtigheid, voor heel uw schepping. AMEN 

 
Allen gaan zitten 

Inleiding op de viering 

Lied 561 vers 1, 2, 3, 4 en 5  
 

Gebed 
 
Lezingen in 3 gedeelten, afgewisseld met liederen: 
 
1: Exodus 12:12a + 13, 14-20, 12:37-42 + 13:3-4, 14; 2: Johannes 13:1-17; 13:33-35   
 
Lied 261 vers 1, 2, 3 en 4  
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Lied 566 vers 1, 2, 3, 5, 6

Lied 422 vers 1, 2 en 3  

Korte overweging 

Orgelspel 

Inzameling gaven  

Viering van de Tafel van de Heer 

Tafelgebed  
 

Inleidende woorden 

Lied 396  
 

U hebt een tafel voor ons klaar gemaakt, 
niet alleen met brood en wijn, maar met Uzelf, 
opdat we vervuld mogen worden, vergeven, 
genezen, gezegend en vernieuwd. 
 
Lied 396  

Heer God, wij kunnen de rijkdom van uw tafel niet delen 
zonder te denken aan de gebrokenheid van de wereld. 
Wij kunnen het brood niet breken 
zonder te denken aan al degene die honger hebben. 
 
Uw wereld is één 
en wij zijn de rentmeesters van haar gulle gaven. 
Wij kunnen de wijn niet drinken 
zonder  te denken aan hen die dorst hebben, 
de gebrokenen en de ontwortelden, de afgematte mensen, 
de hele aarde die roept om rechtvaardigheid. 

Lied 396  

We kunnen uw woorden van vrede niet  horen 

zonder te denken aan een wereld die oorlog voert 

of zich op oorlog voorbereidt. 
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We kunnen dit feest van uw familie niet vieren 
zonder te denken aan wat ons in de christenheid verdeeld houdt. 
Onze geschiedenis en onze wonden staan onze éénwording in de weg. 
 

Lied 396  

Heer, maak onze welvaart dienstbaar aan de armen. 
Dat uw overvloed dienstbaar is aan wie uitgeput zijn. 
Laat ons toch zien, Heer, 
hoe wij wapens kunnen omsmeden tot tekenen van vertrouwen  
en de zucht naar macht tot het verlangen naar vrede. 
Dat uw kerk van elke gebrokenheid mag worden genezen. 
 
Lied 396  

Instellingswoorden 
 
En samen bidden wij: Onze Vader 
 

Alle aanwezigen zijn uitgenodigd deel te nemen aan de Tafel van de Heer 

 

Lied 575 vers 1, 2 en 6  

 

Afsluitende woorden 
  
NB: Er is géen zegen, liturgisch gaat deze dienst door tot in de Paasnacht 
 
Wij vertrekken in stilte 
 
Komende diensten 

19 april Goede Vrijdag 

Witte Kerk – 19.30 uur 

Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman  

M.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters 

 

20 april Stille Zaterdag Paaswake 

Grote of Sint Vituskerk – 22.30 uur 

Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 

M.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters 
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21 april Pasen 

Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur 

Voorgangers: ds. V.C. Lindenburg en ds. L.J.Th. Heuvelman 

M.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters 

Trompettist: Thomas Geerts 

 
Maandag 22 april  

Orgelconcert door Wybe Kooijmans in de Grote Kerk van Naarden 

Aanvang 20.15 uur. De toegangsprijzen bedragen € 8,50 en 7,—(C.J.P. en 65+) 

 


