Liturgie Witte Donderdag 2020
Viering van Brood en Wijn
Vrijzinnig Delft

Voorganger - Tina Geels
Muziek- Dieke de Jong
zang- Nelleke Guequierre
Thema: In het verborgene …
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Muziek
Inkeer
Welkom
Het Licht wordt ontstoken
Moment van aandacht
Openingslied- bij psalm 146: 1, 2 (staande)

2. Wees de stem van onze stilte
En het oor dat ons verstaat
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wees de warmte als de kilte
onze liefde sterven laat.
en geef steeds betekenis
aan de vraag wat leven is.
(uit: Zangen van zoeken en zien, nr.183)

Groet
Afstemming en gebed NLB 932: 1, 2

Rust nu mijn ziel. Dit is jouw lichaam,
jouw lastig lichaam,
hoe word je weer heel?
Soms even raakt hemel de aarde;
God geve dat je ziet en weet.

Verdieping
Lezing- Johannes 13 : 1- 18
3

2.

Hij gaf ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij,
Hij deed het water van zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.

3.

Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toe gegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
Hij doet ons zijn geringheid aan.

4.

Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag,
ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.

Korte Overdenking
Stilte
Muziek
Mededelingen
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Collecten

1. Artsen zonder Grenzen
2. De eigen gemeente

Teken van brood en wijn
Korte uitleg

Voorbeden, telkens afgesloten met NLB 331

Tafelgebed
Als een vriend van mensen, God
hebben wij U leren kennen.
Als een bondgenoot van wie niet verder
kan en moedeloos te neer zit.
Als iemand die troost wie verdrietig zijn
maar die ook deelt in onze vreugde.
Zo gedenken wij Jezus van Nazareth
die in de nacht waarin hij werd overgeleverd
een brood nam en de dankzegging uitsprak.
Hij heeft het brood gebroken en gedeeld
met de woorden: dit is mijn lichaam voor u,
blijf dit doen om mij te gedenken …
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Zo nam Hij ook de beker na de maaltijd
en zei:
Drink uit deze beker en blijf ook dit doen
om mij te gedenken…
Wij zullen het brood blijven breken
En drinken uit deze ene beker…
als wij weer bij elkaar zijn rond dit ene gebaar
van breken en delen
opdat wij voor U en voor elkaar
blijven geloven
dat recht wordt gedaan en vrede zal bloeien
onder de mensen,
waardoor wij betrokken raken bij een wereld
waarin geen lichaam meer wordt gebroken,
waarin geen onschuldig bloed meer wordt
vergoten
een wereld waarin Gij alles in allen zijt.
(Tekst vrij naar ds. Johan Blaauw 1949-2008)

Teken van brood en wijn
muziek
Afgesloten met:
Onze Vader (samen gesproken)
Onze Vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome;
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
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zoals ook wij onze schuldenaars vergeven
En leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.

Uitzending
Slotlied- NLB melodie 766
1. Ik weet ik word geleid.
Die Leeft behoedt mij,
voorziet mij dag na dag.
Hij brengt mij als een herder naar de weide,
als ik naar voeding smacht.
Bij dorst is hij mijn bron, mijn ziel tot zegen.
Hij is mijn licht bij nacht.
Wanneer ik ben verdwaald wijst hij mij wegen
naar waar hij op mij wacht.
2. Nooit wandel ik alleen.
Die Leeft is naast mij,
zelfs als ik hem niet zie.
Hij is de stem die uit de diepte opklinkt
als mij de moed ontzinkt.
En is mijn geest verward, mijn hart gebroken,
dan nog omringt hij mij.
Wanneer ik klop doet hij met liefde open,
altijd staat hij mij bij.

Zegenbede
3. Zo welkom heet hij mij.
Die Leeft bereidt mij
een feestmaal in zijn huis.
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Hij wast het stof van mijn vermoeide voeten,
op adem kom ik, thuis.
Ik eet het brood door hem aan mij gegeven,
ik drink zijn liefde in
en word vervuld van hem die mij doet leven,
mijn einde, mijn begin.
(Tekst, Hein Stufkens najaar 2018)

Muziek
---------------Een gift overmaken kan ook rechtstreeks naar:
Artsen zonder Grenzen
IBAN NL 13 INGB 000 000 4054

Eerstvolgende vieringen
Vr. 10 april-

Goede vrijdag 19.30, ds. Tina Geels
meditatieve viering m.m.v. Christo Lelie
(digitaal via internet)

Zo. 12 april-

Paaszondag 10.30, ds. Tina Geels
(digitaal via internet)

Zo. 19 april-

ds. Marianne van den Broek 10.30
(digitaal via internet)
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Komende activiteiten
Activiteiten
Elke dinsdagmiddag- Open meditatie 16.00- 16.45
via Zoom. Opgeven kan bij
cm.geels@planet.nl
- Jongeren in gesprek met elkaar o.l.v.
Annalena Hoyer gaat online door op 24 april.
Info hoyer.aml@gmail.com
- In gesprek met elkaar …
Op vrijdagmiddag 24 april staat van 16.00-17.00
koffie drinken met elkaar gepland. Dat gaat door,
echter niet bij bakkerij van Maanen!
We gaan dit doen via zoom, online dus.
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen
voor 24 april naar monique.toonen@xs4all.nl
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Vrijzinnig Delft is een open geloofsgemeenschap waar
zonder voorbehoud van regels en dogma’s ruimte is
voor jouw zoektocht.
Meer weten kijk dan bij www.vrijzinnigdelft.nl voor
informatie en ons programma.
Wil je de Digitale Nieuwsbrief ontvangen stuur dan
een berichtje naar info@vrijzinnigdelft.nl

Wil je een gesprek of de overdenking nalezen
dan kun je contact opnemen met de predikant
cm.geels@planet.nl of bellen 06.16.119.206
Landelijke informatie bij www.vrijzinnig.nl
Vrijzinnig Delft is een buitengewone wijkgemeente
van de Protestantse Kerk Delft.
Wil je een vrijwillige bijdrage of een donatie geven
dan kun je dit overmaken naar:
NL21 INGB 0000 1163 33 t.n.v. Buitengewone
wijkgemeente van de Vrijzinnig Hervormden in
Delft.
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