
 

Orde van dienst  

voor  
Witte Donderdag 9 april 2020 

Protestantse gemeente Ontmoetingskerk te Rhenen 

 
 
 

 
 
 

             

Vandaag zijn we in gedachten samen met Jezus en zijn leer-
lingen op de vooravond van zijn dood.  
Vandaag, 9 april,  is het ook precies 75 jaar geleden dat  
ds Dietrich Bonhoeffer door de nazi’s werd vermoord. 

 
Voorganger: ds Inge de Jong-Baerends 

organist: Rudolf van Tilborg 
 
              ********************** 
Inleidend orgelspel 
 
Welkom door de voorganger 
Zingen: lied 1009: 1 en 2  O lieve Heer, geef vrede 

 
Groet 
V De vrede van onze Heer met u allen. 
A Zijn vrede ook met jou. 
 

Zingen: lied 116: 1,3 en 6  God heb ik lief…. 
 

Gebed 

 
Lezen:  Exodus 12: 14 – 18  (BGT) Eens bevrijd…. 
Zingen: lied 81: 1,2, 5 Jubel God ter eer… 
 
Lezen: Mattheus 26: 20-29  Bij een afscheid…. 

Muziek 

 
Korte overweging 
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Zingen: Door goede machten…. D Bonhoeffer 

              vertaling Christien Crouwel,  
              muziek: Siegfried Fitz 
 
1. Door goede machten trouw en stil omgeven 
    behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 

    wil ik met jullie deze dagen leven 
    en samen opgaan naar het nieuwe jaar. 
 
Keervers: 
 
    Door goede machten wonderbaar geborgen 
    verwachten wij getroost wat komen mag. 

    God deelt met ons de avond en de morgen, 
    en vast en zeker elke nieuwe dag. 

 
2. Nog wil het oude jaar ons hart vernielen, 
    beladen met de last die ons beklemt 
    o Heer, geef ons opgejaagde zielen 
    het heil, waartoe Gij zelf ons hebt bestemd.    K 

 
5. Laat warm en stil de kaarsen hier be-amen 
    dat Gij het licht op aarde hebt gebracht 
    en als het kan, breng ons dan weer tezamen; 
    wij weten dat uw licht schijnt in de nacht.       K 
   
6. Valt om ons heen het stille, diepe zwijgen 

    laat ons dan horen deze volle klank, 
    die ongezien de wereld zal ontstijgen: 

    het hoge mensenlied van lof en dank.              K 

 
Avondgebed, voorbeden en stil gebed 

Voorbeden 
Stil gebed 

Onze Vader 
 
Staande bij de tafel horen we: lied 374: 1,2, 5 en 6  
 
Zingen: lied 248: 1,2 en 3  De dag, door uwe gunst… 
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Zegen, met gezongen amen 
 

 
 
 
 
Heer, mijn God 

ik dank U, dat U deze dag ten einde hebt gebracht. 
Ik dank U dat U lichaam en ziel tot rust laat komen. 
Uw hand lag over mij heen, behoedde en bewaarde mij. 
Vergeef alle kleingelovigheid  
en al het onrecht van deze dag 
en help dat ik anderen van harte vergeef 
die mij onrechtvaardig hebben behandeld. 

Laat mij in vrede slapen onder uw bescherming 
en bewaar mij in het donker voor allerlei verleidingen. 

Aan U vertrouw ik mijn verwanten toe 
dit huis, mijn lichaam en mijn ziel. 
God, uw heilige naam zij geloofd.   ( D Bonhoeffer 
 
 

 
 
 
 


