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xx. Lied 382: 1 en 3     O alle gij dorstigen, komt tot de stromen 
xx. Lied 388: 1, 3 en 5    Voor ieder van ons is een plaats 
 

00. Woord van welkom en mededelingen 
01. Intochtslied: 116: 1, 3 en 7   God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
02. Stil gebed 
03. Bemoediging en groet 
04. Lied: Hemelhoog 603 [= ELB 372]  Mijn Jezus, mijn redder 
05. Gebed om verlichting met de H. Geest 
06. Lied van het licht – Kinderen gaan naar de KND 
07. Schriftlezing I: Micha 7: 18-20 
08. Lied 103: 1 en 3    Zegen mijn ziel de grote naam des Heren 
09. Schriftlezing II: 1 Tessalonicenzen 5:12-28 
10. VERKONDIGING 
11. Meditatief orgelspel – voorspel Lied 103 
12. Lied 103: 5 en 7    Zoals een vader liefdevol zijn armen 
13. Collecte - Kinderen komen terug uit de KND 
14. Lezing formulier 

a. Lied 381: 2    Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis 
b. Lied 381: 3    Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid 
c. Lied 381: 5    Nu ik mijn hand strek naar ’t gebroken 
d. Delen van brood en wijn 

15. Dankzegging en voorbeden – Stil gebed – Onze Vader 
16. Avondmaalscollecte 
17. Slotzang: Opw. 553 [= Hemelhoog 596] Laat het feest zijn in de huizen 
18. Wegzending en zegen 
19. Lied 415: 3     Amen, amen, amen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEKST FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL 
 
V: Als teken van zijn liefde 
voor allen die Hem zoeken 
nodigt de Heer ons aan zijn tafel. 
En Hij heeft gezegd: 
Ik ben het brood des levens 
wie in Mij gelooft zal nimmermeer hongeren 
en wie in Mij gelooft zal nimmermeer dorsten. 
Kom dan en deel in zijn gaven 
want zo zal de Heer met ons zijn. 
 

 Zingen: Lied 381: 2 
 
V: De Heer zij met u. 
A: Ook met u zij de Heer. 
V: Heft uw harten omhoog 
A: Wij heffen ons hart op tot God 
V: Brengen wij dank aan de Heer onze God, 
A: Hij is het waard onze dank te ontvangen 
 
Lofprijzing 
 
Ja, met recht en met reden, o God, 
spreken wij onze lofzegging uit, 
omdat U met ons meetrekt 
door alle weerbarstigheid heen, 
op de lange en moeizame weg 
uit ons eigen, doods verleden 
naar uw toekomst. 
U draagt ons door de diepten, 
beschermt ons als wij vallen; 
wij mogen schuilen in uw hoede, 
geborgen zijn wij in uw trouw. 
De roepende mens geeft U gehoor: 
‘Ik zal er zijn’, is uw antwoord 
in dagen van eenzaamheid en angst. 
Daarom prijzen wij uw grote Naam, 
met Mozes, gids in de woestijn, 
met Elia, bode van uw woord, 
met alle getuigen van de weg 
die U met uw volk bent gegaan, 
en bovenal met Hem die zijn leven 
voor ons heeft gegeven, Jezus uw geliefde Zoon. 
En daarom prijzen wij u met de woorden: 
 

Zingen: Lied 381: 3 
 
Zegening 
 
Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst 
ons leven met uw Naam verbonden heeft 
en met al wat daarin besloten ligt aan 
mededogen, liefde en genade; 



die in al zijn beproevingen trouw is geweest 
ons tot heil 
en zo alle gerechtigheid 
waarvan de profeten spraken heeft vervuld 
Gezegend is Hij die is en die was en die zijn zal! 
 
Inzettingswoorden 
 
Op de avond voor zijn dood 
heeft Hij zijn liefde voor ons bezegeld 
met de tekenen van deze gaven, 
toen Hij een brood nam, 
de dankzegging daarover uitsprak 
het brak en aan zijn leerlingen gaf 
met de woorden: 
Dit is mijn lichaam voor u; 
doe dit tot Mijn gedachtenis. 
Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam, 
en de dankzegging daarover uitsprak, 
en die aan zijn leerlingen gaf 
met de woorden: 
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
doet dit zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis. 
 
Zingen: Lied 381: 5 
 
V: Zo gedenken wij Heer God, 
het geheim van de Gekruisigde, 
Jezus uw Zoon, de Rechtvaardige 
die U uit de dood hebt opgewekt. 
En wij bidden: 
Zend uw Heilige Geest 
over deze gaven van brood en wijn 
tekenen van uw toekomst, uw belofte 
aan heel uw volk onderweg. 
Beweeg ons door uw Geest tot vrede, 
tot gerechtigheid en liefde 
voor heel uw schepping en al uw mensen. 
Samen met alle nu levenden 
die wij aan U opdragen, 
hen met wie wij vreugde beleven 
en hen over wie wij zorgen hebben… 
Samen ook met onze doden, 
die wij uit handen hebben moeten geven 
en die wij voor U en voor elkaar gedenken… 
en samen met alle geloofsgetuigen, 
die een gids voor ons zijn geweest 
op weg naar het land van belofte… 
zo, verenigd met heel uw gemeente, 
al uw kinderen op aarde, 
loven wij, God van liefde Uw Naam, 
zegenen wij, God van genade, uw glorie, 
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw – 
door Hem, en met Hem en in Hem, 



Jezus Christus, de gekruisigde, de Opgestane 
die ons leerde bidden:  
Onze Vader…… 
 
Delen van brood en wijn 

 
 


