
Viering van Schrift en Tafel 
op Witte Donderdag, 14 april 2022 

in de Slangenburgse kerk

voorganger ds. Helma van Loon
organist Sietse Strating
m.m.v. Vivente 

Muziek voor de dienst: Ich will hier bei dir stehen 
O Haupt voll Blut und Wunden, J.S. Bach 

Na het klokkenluiden: Aus tiefer Not schrei ich zu Dir, J.S. Bach 

Stilte

Bemoediging en groet
V Onze hulp is de naam van de Heer,
A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Zijn genade en vrede zij met u allen. 
A Amen.

Inleiding

Gebed
SCHRIFT

Lezing OT: Exodus 12: 1, 3-4, 6-7, 11-14

Lied: LB 723

Epistellezing: 1 Korintiërs 11: 23-26

Lied: LB 381: 4 en 2

Evangelielezing: Johannes 13: 1-17

Lied: LB 569: 1, 2 en 3

Muziek: Bleibet hier und wachet mit mir

Overdenking

Muziek: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen?, J.S. Bach



TAFEL
Nodiging 
De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie op Hem vertrouwen en Hem liefhebben. Christus nodigt
ons om dankbaar en gelovig met de lofprijzing van zijn Kerk in te stemmen en brood en wijn uit
zijn hand te ontvangen.

V De Heer zij met u.
A Ook met u zij de Heer.
V Verheft uw hart.
A Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
A Hij is onze dankbaarheid waardig.

Tafelgebed
U zegenen wij, Eeuwige, onze God, ... opnieuw onze stem te verheffen en U toe te zingen: 
LB 405: 1.

Vervolg tafelgebed
Gezegend bent U, Heer, onze God, ... Hij, ons Paaslam, die in de nacht van zijn overlevering brood
nam, U zegende en zei:
Neemt en eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis.
En ook een beker nam Hij, zegende U en gaf Hem aan zijn leerlingen met de woorden: 
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor
u vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Hier vieren wij zijn dood ... In gemeenschap met Hem bidden wij: Onze Vader...

Viering van de maaltijd

Lied: LB 568a (zingen we terwijl brood en wijn wordt gedeeld)

Gebed

Lezen: Matteüs 26: 30-32

Muziek: Air van Bach

Stilte

Na de dienst kunt u in de kerk blijven 
om samen naar The Passion te kijken.
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