
 

 

Liturgie Witte Donderdag, 18 april 2019 

Centrumkerk Geldermalsen 

Voorganger: ds. C.M. Blokland - den Hertog 

Ouderling van dienst:dhr. P. Verburg 

Organist: dhr. J. van Kleef 

 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Zingen intochtslied 558:1, 4, 9 en 10 

1. Jezus, om uw lijden groot 

4. Om het brood, Heer, dat Gij breekt 

9. Om uw kruis, Heer, bidden wij 

10. Heer, om uw vijf wonderen rood 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen lied 562:1, 2 en 3 

1. Ik wil mij gaan vertroosten 

2. Hoe sloeg ik ooit uw woorden 

3. Mijn Heer die om mijn zonden 

 

Gebed 

 

Schriftlezing Mattheus 26:17-35 

 

Zingen lied 576:1-7 

 

1. Hij onthaalde ons aan tafel, lam van Pasen, 

2. hief zijn handen, sprak de zegen voor dit eten. 

3. Niet alleen zij vrienden kregen deze zege 

4. hij omarmt ook ons, bedient ons in zijn liefde. 

5. en omvat in dit gebaar de hele aarde 

6. hij dronk wijn om onze pijn, om onze vreugde, 

7. voor de grieken en joden brood gebroken. 

 

Verkondiging 

 

Zingen lied 565:1, 2, 3, 4, 5 en 6 

1. Het hoogste woord daalt uit het licht 

2. Een van zijn leerlingen verraadt 

3. In twee gedaanten, brood en wijn 

4. Hij komt tot ons als lotgenoot 

5. O zalig Lam dat voor ons boet 

6. De enige, drie-ene Heer 

 

Collecte 

 

Staande zingen lied 340b 

Ik geloof in God de Vader 



 

 

 

Nodiging (terwijl de mensen aangaan speelt de organist) 

 

Formulier 

 

Gebeden 

Zingen lied 574:1, 2 en 3 

1. Glorie zij U Christus, U leed onze nood 

2. Christus is gekomen in ons aards bestaan 

3. Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht 

 

Delen van brood en wijn (zacht orgelspel tijdens de rondgang van het brood en de wijn). 

 

Dankzegging 

 

Slotlied 575:1 en 6 

1. Jezus, leven van ons leven 

6. Dank zij U, o Heer des levens 

 

Zegen 
 


