WITTE DONDERDAG 2018
Van te voren staan er twee schalen met hosties achterin de kerk, plus een mand met allerlei brood
plus een kan met wijn plus een mand met druiven
Op de credenstafel alleen twee lege hoge drinkbekers en twee lage doopbekers
Voor het altaar de Christoffelkaar. De paaskaars brandt ook
De koster maakt tijdens de dienst de wierook gereed
Voorgangers: Rita, Wilbert, Fulco
Lectoren: één uit de Open Hof van de PKN (lector 1),één uit de Open Hof van de RK (lector 2) en
één van de Caecilia (lector 3)
2 mensen uit de kerk vragen die bij uitreiken van de communie de schalen vasthouden.
Binnenkomst van de drie voorgangers en drie lectoren tijdens het openingslied.
OPENINGSLIED: GvL 407-NLB 556 .(Alles wat over ons geschreven is)
WELKOM EN INLEIDING

door Rita

KYRIELIED: GvL 119ii (Een smekeling, zo kom ik tot uw troon)
VERGEVING

door Rita

GLORIALIED: Gvl 429-NLB 632 (Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.)
GEBED

door Fulco

EERSTE LEZING: Exodus 12, 1-8. 11-14

Lector 1

TWEEDE LEZING: 1Kor. 11, 23-26

Lector 2

TUSSENZANG: RB 306:4+5 (Wie Gods woord niet leven wil, smachtend gaat verloren,)
EVANGELIE: Joh. 13, 1-15

door Wilbert

ACCLAMATIE: RB 306:6
OVERWEGING

door Fulco

GELOOFSBELIJDENIS

door Rita

INTERMEZZO:
* Wij maken de tafel gereed;
* er is collecte voor de noden in de parochie;
* er wordt gezongen:
Alle voorgangers en lectoren, behalve Wilbert, gaan naar achteren om het brood en de wijn/druiven op te
halen
OFFERANDELIED: GvL 457-NLB 390
Het brood in de aarde gevonden, het brood door handen gemaakt,

De twee schalen met hosties en de mand met brood worden naar voren gebracht; de mand wordt voor het
altaar neergezet, de schalen op het altaar
AANBIEDEN VAN HET BROOD
De kan met wijn en de mand druiven worden naar voren gebracht de mand wordt voor het altaar neergezet,
de kan wordt aan Wilbert gegeven
AANBIEDEN VAN DE WIJN
VOORBEDEN met ACCLAMATIE: NLB 568a (Ubi caritas)
Intenties:

Wilbert

TAFELGEBED EN ONZE VADER
BROODBREKING EN VREDESWENS:
COMMUNIE

Wilbert

Voorgangers, lectoren plus twee mensen uit de kerk

Nadat iedereen ter communie is gegaan wordt, na het begin van het communielied, de tafel afgeruimd:
de Christoffelkaars wordt uitgeblazen en naast de credenstafel gezet, één schaal en de doopbekers (allen
leeg) worden op credenstafel gezet. De gevulde schaal en de twee drinkbekers blijven op het altaar staan
COMMUNIELIED:NLB 395 1+4 ofwel RB 206, 1+7

WIJ BEWIEROKEN DE GAVEN
De koster komt met het gevulde wierookvat naar voren en geeft het aan Rita
die de bekers en de schaal bewierookt
DE GAVEN WORDEN WEGGEBRACHT
De koster neemt het wierookvat weer over en gaat voor aanstaan; een van de mensen uit de kerk neemt de
bloemen, een lector de mand met brood, een lector de mand met druiven,
Rita een beker, Wilbert de schaal en Fulco een beker en de laatste communie-uitdeler uit de kerk het
tafelkleed.
Vervolgens in processie naar de Maria kapel, de koster voorop en Wilbert achteraan, waar alles op de tafel
(met de twee waxinelichtjes ) voor het tabernakel wordt gezet.
Als de voorgangers uit de kerkruimte zijn begint de lezing door lector 3
VERVOLG EVANGELIE Mk. 14, 26-32

Lector 3

LIED: GvL 501-NLB 961 “Niemand leeft voor zichzelf”
VERVOLG EVANGELIE
ORGELMUZIEK
We gaan in stilte weg

Mk. 14, 33-42

Lector 3

