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OPENING 

 

Woord van welkom. 

 

Openingslied: Psalm 105 vers 1 en 3.  

 

Looft God den Heer, en laat ons blijde 

zijn glorierijke naam belijden. 

Meldt ieder volk en elk geslacht 

de wonderen die God volbracht. 

Gij die van harte zoekt den Heer, 

verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 

 

God, die aan ons zich openbaarde, 

regeert en oordeelt heel de aarde. 

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 

tot in 't duizendste geslacht. 

't Verbond met Abraham zijn vrind 

bevestigt Hij van kind tot kind. 

 

Stil gebed.  

 

Votum en groet. 

 

Verootmoedigingsmoment.  

 

 

 

 

 

 



3 

 

We zingen: lied 301 vers 1 en 2 (Evangelische liedbundel 

– melodie gezang 329).  

 

Heer, U hebt dit lieve leven ons gegeven 

als een park, een paradijs, 

als een tuin om te betreden, hof van heden – 

Here God, kyrie e-leis! 

 

God, wat is er van gekomen? Onze dromen 

zijn door eigen schuld vergaan. 

Recht en vrede afgestorven, - hoe bedorven 

is dit menselijk bestaan! 

 

Gebed.  

 

Uit de bijbel: Jesaja 11 vers 6 – 9. 

 

6 Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, 

een panter vlijt zich bij een bokje neer; 

kalf en leeuw zullen samen weiden  

en een kleine jongen zal ze hoeden. 

7 Een koe en een beer grazen samen, 

hun jongen liggen bijeen; 

een leeuw en een rund eten beide stro. 

8 Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, 

een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. 

9 Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 

op heel mijn heilige berg. 
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We zingen: lied 301 vers 4 (Evangelische liedbundel – 

melodie gezang 329).  

 

Laat dat Koninkrijk nu komen, doe ons dromen, 

dromen van dat kleine kind, 

bukkend om een slang te strelen – zie ze spelen! 

heel uw schepping eensgezind.  

 

Oproep, bemoediging: Jesaja 12 vers 1 en 2.  

 

1 Op die dag zul je zeggen: 

‘Ik zal U loven, HEER. 

2 God, Hij is mijn redder. 

Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, 

want de HEER is mijn sterkte, Hij is mijn beschermer, 

Hij heeft mij redding gebracht.’ 

 

We zingen: lied 301 vers 5 (Evangelische liedbundel – 

melodie gezang 329). 

 

Dan wordt alles vol van vrede, uitgestreden 

buigen wij de wapens om. 

O, dan ploegen wij met zwaarden nieuwe aarde – 

Heer, uw vrede zingt alom! 
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Lofprijzing: Jesaja 12 vers 4 en 5.  

 

4 Op die dag zullen jullie zeggen: 

‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. 

Maak alle volken zijn daden bekend, 

verkondig zijn verheven naam. 

5 Zing een lied voor de HEER: 

wonderbaarlijk zijn zijn daden. 

 

We zingen: lied 351 (Evangelische liedbundel).  

 

Machtig God, sterke Rots, 

U alleen bent waardig. 

Aard’ en hemel prijzen U, 

glorie voor uw naam. 

Lam van God, hoogste Heer, 

heilig en rechtvaardig, 

stralend Licht, Morgenster, 

niemand is als U. 

Prijst de Vader, prijst de Zoon. 

Prijst de Geest, die in ons woont. 

Prijst de Koning der heerlijkheid. 

Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 

RONDOM HET WOORD 

 

Kindermoment. 
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Uit de bijbel: Psalm 23.  

 

1 Een psalm van David. 

De HEER is mijn herder, 

het ontbreekt mij aan niets. 

2 Hij laat mij rusten in groene weiden 

en voert mij naar vredig water, 

3 Hij geeft mij nieuwe kracht  

en leidt mij langs veilige paden 

tot eer van zijn naam. 

4 Al gaat mijn weg 

door een donker dal, 

ik vrees geen gevaar, 

want U bent bij mij, 

uw stok en uw staf, 

zij geven mij moed. 

5 U nodigt mij aan tafel 

voor het oog van de vijand, 

U zalft mijn hoofd met olie, 

mijn beker vloeit over. 

6 Geluk en genade volgen mij  

alle dagen van mijn leven, 

ik keer terug in het huis van de HEER 

tot in lengte van dagen. 

 

Verkondiging.  
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We zingen: lied 7a vers 1, 3 en 4 (Evangelische 

liedbundel).  

 

 
 

Al ga ik door een duister dal, 

ik vrees geen kwaad, want Gij 

zijt altijd met mij en uw stok 

en staf vertroosten mij. 

 

Gij zijt het, die mijn dis bereidt 

voor 't oog van wie mij krenkt; 

die zalft mijn hoofd en mij een kelk 

tot overvloeiens schenkt. 

 

VIERING MAALTIJD VAN DE HEER 

 

Inzameling van gaven. 
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Onderwijzing. 

 

Gemeente van Christus, vandaag vieren wij het heilig 

Avondmaal. De Heer zelf roept ons om naar zijn opdracht 

zijn dood te verkondigen. Hij wil aan zijn tafel troosten 

en bemoedigen wie in Hem geloven. Nu kunnen wij de 

maaltijd van Gods genade slechts ontvangen, wanneer we 

in gehoorzaamheid aan het Woord van God als Gods 

kinderen willen leven. Daarom onderzoekt ieder van ons 

zichzelf: Heb ik van harte berouw over mijn zonden, 

waarmee ik God en mijn naaste kwets en mijzelf de volle 

vreugde van het leven met de Heer ontneem? Geloof ik 

dat God mij volkomen vergeving van zonden wil geven, 

alleen door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn 

Zoon, onze Heer? Ben ik oprecht bereid God te dienen in 

de kracht van de heilige Geest? Ieder die zo zijn heil 

zoekt in Christus alleen, mag zeker weten dat geen zonde 

of zwakheid ons kan scheiden van de liefde van Christus, 

onze Heer. Zo komen wij tot dit heilig Avondmaal. Niet 

om daarmee  te laten zien dat we in ons zelf volkomen 

zijn. Integendeel, wij zoeken ons leven buiten onszelf in 

Jezus Christus, de Zoon van God. 

 

De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus 

het heilig Avondmaal heeft ingesteld: ‘In de nacht waarin 

de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, sprak 

het dankgebed uit, brak het brood en zei: “Dit is mijn 

lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te 

gedenken.” Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en 

Hij zei: “Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn 

bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit 

drinken, om Mij te gedenken.” Dus altijd wanneer u dit 
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brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood 

van de Heer, totdat Hij komt. 

 

Jezus is voor ons gestorven en begraven. Maar op de 

derde dag is Hij opgewekt uit de doden. Nieuw leven 

heeft Hij ons gebracht. De levendmakende Geest heeft 

Hij ons geschonken. Door die Geest worden wij, broeders 

en zusters, met elkaar als leden van één lichaam in 

waarachtige liefde verbonden. Deze eenheid zullen wij 

niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar 

bewijzen. De apostel schrijft: ‘Omdat het één brood is 

zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben 

allen deel aan dat ene brood´. Zo nodigt Christus ons hier 

en nu aan zijn maaltijd, een vreugdemaal voor heel het 

volk van God. Laten wij dan samen delen in het feest dat 

de Heer voor ons bereid heeft, aan deze tafel, waar het 

brood ons zal verzadigen en de wijn ons hart verheugt. 

Van oost en west, van noord en zuid zullen de volken der 

aarde komen en aanzitten in het Koninkrijk van God. Met 

groot verlangen mogen wij uitzien naar de wederkomst 

van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam. Dan 

zal God zijn alles in allen. 
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Gebed. 

 

Barmhartige God en Vader, 

wij bidden U: 

zend over ons uw heilige Geest, 

opdat wij in brood en wijn 

deel krijgen aan onze Heer Jezus Christus. 

Verenig ons door uw Geest 

met Hem die zichzelf voor ons gegeven heeft 

en verbind ons met elkaar 

als levende leden van zijn lichaam 

tot lof en eer van uw Naam. 

 

Gezamenlijk Onze Vader. 

 

We zingen: lied 389 vers 1, 2 en 4 (Nieuwe Liedboek – 

melodie gezang 168 ´O Jezus Christus, licht ze bij…´).  

 

Het brood dat ons voor ogen staat 

en zich geduldig breken laat, 

is uw gedaante, lieve Heer, 

U daalt als manna in ons neer.  

 

De beker die de ronde doet, 

het is de omloop van uw bloed, 

het spreekt van een geheimenis, 

uw hartslag die ons leven is.  

 

Gij die een broodhuis voor ons zijt, 

een wijngaard die het hart verblijdt, 

Heer Jezus, die ons drenkt en voedt, 

Gijzelf zijt onze overvloed.  
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Nodiging. 

 

Gemeenschap van brood en wijn.  

 

We zingen tijdens de rondgang van het brood: lied 259 

(Evangelische liedbundel).  

 

 
 

 

Lofprijzing. 

 

Loof de Here, mijn ziel, 

loof de Here, mijn ziel, 

en alles wat in mij is, zijn heilige Naam.  

 

Dankgebed. 
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WEGZENDING 

 

We zingen: lied 416 vers 1, 2 en 4 (Nieuwe Liedboek).  

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Zegen. 

 

Als ´amen´ zingen we (melodie slotlied): 

 

Amen is: Zijn Woord zal zeker zijn, 

door zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Amen. Ja, de Heer zal met je zijn.  

 
Na afloop van de dienst zijn we van harte uitgenodigd om in het 

bijgebouw Het Anker koffie/thee te komen drinken en elkaar te 

ontmoeten. 

 

 


