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Thema: Geboeid door liefde 
Viering Heilig Avondmaal 

Welkom en mededelingen 
aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 43: 3 en 4 
3. O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heilige berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 

4. Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o brood van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindeloos mij verblijdt. 

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   Lied 654: 1, 2 en 4 
1. Zing nu de Heer, stem allen in 
met ons die God lofzingen, 
want Hij deed ons van het begin 
verrukkelijke dingen. 
Hij heeft het menselijk geslacht 
in ’t licht geroepen en bedacht 
met louter zegeningen. 

2. Maar wij verkozen ’t duister meer 
dan ’t licht door God geschapen 
en dwaalden weg van onze Heer 
als redeloze schapen. 
Wij hebben dag en nacht verward, 
de nacht geprezen in ons hart 
en onze dag verslapen. 

4. Maar God heeft naar ons omgezien! 
Wij, in de nacht verdwaalden, – 
hoe zou het ons vergaan, indien 
Hij ons niet achterhaalde, 
indien niet in de duisternis 
het licht dat Jezus Christus is 
gelijk de morgen straalde. 

Gesprek met de kinderen 
Zingen  We 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 de Kinderkerk 

Lezen   Handelingen 5: 12-25 
door Annelie Weedage 
De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen kwamen 
eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo, en ofschoon niemand zich daar bij hen 
durfde te voegen, sprak het volk vol lof over hen. Er kwamen steeds meer mensen bij die 
in de Heer geloofden, een groot aantal mannen zowel als vrouwen, en ze legden zelfs zie-
ken op draagbedden of matten buiten op straat, in de hoop dat toch ten minste de scha-
duw van Petrus, wanneer hij voorbijkwam, op een van hen zou vallen. Ook vanuit de ste-
den rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe; ze brachten zieken mee en mensen 
die door onreine geesten gekweld werden, en allen werden genezen. 
Daarop besloten de hogepriester en zijn medestanders, de sadduceeën, in te grijpen. Ver-
vuld van jaloezie als ze waren, lieten ze de apostelen gevangennemen en opsluiten. ’s 
Nachts opende een engel van de Heer echter de deuren van de gevangenis, bracht hen 
naar buiten en zei: ‘Ga naar de tempel en spreek daar tot het volk over alles wat het nieu-
we leven aangaat.’ De apostelen gaven hieraan gehoor en gingen bij het aanbreken van 
de dag naar de tempel, waar ze hun onderricht voortzetten. 
Toen de hogepriester en de sadduceeën gearriveerd waren, riepen ze het Sanhedrin bij-
een, de hele raad van oudsten van de Israëlieten, en zonden ze tempelwachters naar de 
gevangenis om de apostelen te halen. Maar toen de wachters daar kwamen, troffen ze 
hen er niet aan. Ze keerden terug om verslag uit te brengen en zeiden: ‘De gevangenis 
was zorgvuldig afgesloten en de bewakers stonden bij de deuren, maar nadat we die geo-
pend hadden, troffen we er niemand aan.’ Toen het hoofd van de tempelwacht en de ho-
gepriesters dit hoorden, vroegen ze zich vertwijfeld af wat de gevolgen hiervan zouden 
zijn. Kort daarop kwam iemand zeggen: ‘De mannen die u gevangen hebt gezet, zijn in de 
tempel en onderrichten het volk.’ 

Zingen  Lied 146a: 1, 4 en 5 
1. Laat ons nu vrolijk zingen! 
Kom, heft uw liederen aan 
voor Hem, wie alle dingen 
altijd ten dienste staan. 
Ik wil de Heer daarboven 
lofprijzen hier op aard, 
ja, Hem van harte loven, 
die veilig mij bewaart. 

4. Hij is de Heer, de trouwe, 
die niemand onrecht doet. 
Wie maar aan Hem zich houden, 
die geeft Hij alle goed. 
Moet iemand onrecht lijden, 
de Heer staat aan zijn kant. 
Hij doet te allen tijde 
aan elk zijn woord gestand. 

5. Op duizenderlei wijze 
redt Hij ons van de dood. 
Hij geeft ons drank en spijze 
in schaarste en in nood. 
En als wij zijn gevangen, 
te middernacht zendt Hij 
ons liederen en gezangen 
en maakt ons eindelijk vrij. 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 



Gebeden 
Viering heilig Avondmaal 

Zingen  Lied 381: 1 en 2 
1. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 
maar troost mij met uw woord: het is volbracht. 

2. Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, 
het heilig feest van uw gedachtenis; 
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 
in ’t teken van uw lichaam en uw bloed. 

Kinderen komen terug uit Kinderkerk 

Nodiging 

Tafelgebed  DB 34 ‘Zo lief hebt Gij de wereld gehad’ 

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. 

Onze Vader 

Delen van brood en wijn 

Dankgebed  Lied 381: 6 
6. U wil ik danken, grote Levensvorst; 
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 

Aankondiging collecte 
Kinderen komen terug uit de oppas 

Slotlied   Lied 657: 1, 3 en 4 
1. Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank. 

3. Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang. 

4. Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest. 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’


