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Thema: Voeden en opvoeden 
Viering heilig Avondmaal 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied  Psalm 98: 1 en 3
1. Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 

3. Laat heel de aarde een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt.

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 
 
Klein Gloria 
 
Openingsgebed 
 
Zingen  Samen in de naam van Jezus
1. Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 

 

2. Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is 
en zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
De weg van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt. 
En de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt.

3. Prijs de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
Het is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer!
Gesprek met de kinderen 



 

 

 
Zingen  Wij gaan voor even uit elkaar
1. Wij gaan voor even uit elkaar,  
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God,  
op Hem zijn wij gericht. 

2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld.

 
3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal. 
 
Kinderen gaan naar Kinderkerk  
 
Lezen   Psalm 131 en Matteüs 11:28-30 
door Annet Pols 
 
Zingen  Lied 969
1. In Christus is noch west noch oost 
in Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn troost, 
de wereld door zijn woord. 
 

2. Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
dat allen samen bindt.

3. Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 
 

4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost.

Uitleg en verkondiging 
 
Zingen: psalm 131 : 1,2,3 
1 
O HEER, er is geen trots in mij, 
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, 
ik zoek niet met een waanwijs oog 
naar wat te groot is en te hoog. 

2 
Heb ik mijn ziel niet naar uw wil 
gevoegd in vrede, mild en stil, 
zoals het pas gespeende kind 
troost in zijn moeders armen vindt? 

3 
Gespeend en toch getroost, zo laat 
mijn ziel zich leiden door Gods raad. 
Hoop, Israël, op God den HEER, 
rust bij Hem nu en immermeer. 
 
Gebeden 
 

Viering heilig Avondmaal 
Kinderen komen terug uit de Kinderkerk 
 
  



 

 

Zingen  Lied 906 : 1,8 
1 
God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem heft tot Hem 
sla de ogen neder, geve 't hart Hem weder. 
8 
Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, 
U ten heiligdom gegeven. 
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, 
dat Ge in mij uw beeld moogt lezen. 
Waar ik ga, zit of sta, 
laat mij U aanschouwen met een stil vertrouwen. 
 
Nodiging 
 
Lofprijzing 
 
Zingen  Lied 405: 4 
4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
Gebed en Onze Vader 
 
Delen brood en wijn 
 
Dankgebed 
 
Collecten  Kinderen komen terug uit de Oppas  
 
Zingen  Lied 871: 1, 2 en 4
1. Jezus zal heersen waar de zon 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 
 

2. Het lied in alle talen zal 
zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt.

4. Laat loven al wat adem heeft 
de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der engelen in. 
 
Wegzending en zegen  
Zingen ‘Amen’ 


