
Orde van Dienst  
voor de kerkdienst op donderdag 18 april 2019 
Viering Heilig Avondmaal “Witte Donderdag” 

om 15.00 uur in SZR | Ravestein te Geldermalsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 

 

 

 

Votum en groet 

 

 

 

Zingen: Psalm 42: vers 5 en 7 

 

Laat zijn trouw de dag verblijden 

en zijn lied de duisternis. 

Tot Hem roep ik in mijn lijden, 

die de God mijns levens is; 

Vaste grond van mijn bestaan, 

waarom ziet Gij mij niet aan? 

Moet ik onder 's vijands slagen 

thans dit somber rouwkleed dragen? 

 

Hart, onrustig, vol van zorgen, 

vleugellam geslagen ziel, 

hoop op God en wees geborgen. 

Hij verheft wie nederviel. 

Eens verschijn ik voor den Heer, 

vindt mijn ziel het danklied weer: 

Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 

altijd aan de dood ontheven. 

 

 

 

Gebed 

 

 

 

Schriftlezingen: 

Johannes 15, vers 1 – 8  

Romeinen 6, vers 1 – 11  

 

 

 

 

 

 

 

Zingen: Lied 653: vers 1 en 5 

 

U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons 't aanzijn is gegeven, 

de aarde en de aardse tijd, 

o Christus, die voor ons begin 

en einde zijt, der wereld zin! 

 

Gij zijt de wijnstok van het leven, 

in duizend ranken uitgebreid, 

het leven, ons in U gegeven, 

draagt goede vruchten op zijn tijd. 

Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 

doorstroom ons met uw hartebloed. 

 

 

 

Prediking 

 

 

 

Inzettingswoorden gebeden 

 

 

 

Zingen: Gezang 363 

 

O God die stierf onschuldig, 

geoogst als wijn en brood, 

Gij hebt vermenigvuldigd 

ons leven met uw dood. 

Op wonderbare wijze 

zegent Gij ons bestaan. 

Gij spijst, Gij zijt de spijze, 

wij zitten met U aan. 

 



Nodiging uitdeling en communie 

 

 

 

Zingen: Gezang 78: vers 1 en 3 

 

Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 

o Heiland die de wijnstok zijt! 

Uw kracht moet in mij overvloeien, 

of 'k ben een wis verderf gewijd. 

Doorstroom, beziel en zegen mij, 

opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 

  

Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 

'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! 

Uw liefde moet alom mij leiden, 

uw leven moet mijn leven zijn, 

uw licht moet schijnen in mijn huis 

bij kruis naar kracht en kracht vaar kruis.  

 

 

 

Dankzegging dankgebed 

 

 

 

Inzameling van de gaven: een diaconaal    

doel van de Hervormde gemeente 

Geldermalsen 

 

 

 

Zingen: Gezang 181: vers 4, 5 en 6 

 

Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weide 

de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden, 

de heer zich voor de schulden zijner knechten 

aan 't kruis liet hechten. 

 

O wonderbare liefde, die ons denken 

te boven gaat, wat kan mijn liefd' U schenken, 

wat ooit bereiken de arbeid mijner dagen, 

dat U behage? 

 

O liefde, voor dit offer van uw leven, 

wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven, 

opdat ik nooit, hetzij ik leev' of sterve, 

uw liefde derve! 

 

De Paaskaars wordt gedoofd 

 

 

 

Zingen: Lied 415: vers 1 

 

Zegen ons Algoede, 

neem ons in uw hoede 

en verhef uw aangezicht 

over ons en geef ons licht. 

 

 

 

Zegen: bevestigd met Lied 415: vers 3  

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus, onze Heer, 

amen, God, Uw naam ter eer! 

 

 

 

Slotwoord door coördinator 

en uitnodiging koffie/theedrinken 

 

 

 

 

 

Kerkdienst in SZR | Ravestein 18-04-2019 

 

Voorganger: ds. G.J. Krol 

Organist: mevrouw G. de Bruin  

Coördinator: mevrouw I. Berrens 

 

Met dank aan alle vrijwilligers! 

Met dank aan de Diakenen 

van de Hervormde gemeente Geldermalsen! 

 

 


