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Thema: Aan tafel met Matteüs 
Viering Heilig Avondmaal 

Welkom en mededelingen 
aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 34: 1 en 4 
1. Ik loof de Heer altijd. 
Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer. 
Ja, ik beroem mij op de Heer 
en prijs zijn hoog beleid. 
Gods kleinen horen mij 
en zij verheugen zicht tezaam. 
Verhef met mij des Heren naam, 
zegen die en wees blij. 

4. Kom nader, zie en proef, 
Opdat men smake naar waardij 
des Heren goedheid. Zalig hij 
die veilig bij Hem toeft. 
Die thuis hoort in Gods kring, 
dien met ontzag zijn hoog bewind. 
Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt 
wacht u verzadiging. 

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 975: 1, 3 en 4 
1. Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 

3. Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of  huidskleur, rangen, standen - 
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 

4. Jezus roept ons tot zijn tafel, 
breed en wereldwijd gedekt, 
waar de kerk bezit haar aardse 
hemelse ontmoetingsplek. 
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 
deel het lied van liefde weer, 
deel het feest voor heilige zondaars, 
wees te gast bij God de Heer. 

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   Matteüs 9: 9-13 
door Joke van Os 
Toen Jezus van daar verderging, zag Hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, 
en Hij zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ Hij stond op en volgde Hem. Toen Hij in zijn huis aanlag 
voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met 
Hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De farizeeën zagen dit en zeiden te-
gen zijn leerlingen: ‘Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?’ Hij hoorde dit 
en gaf als antwoord: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken 
wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil Ik, geen offers.” Ik ben 
niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’ 

Zingen  Lied 837: 1 2 en 4 
1. Iedereen zoekt U, jong of oud, 
speurend langs allerlei wegen: 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 
Meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 
moe van onszelf en zonder kracht, 
dorstend naar liefde en zegen. 

2. Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: 
laten wij anderen bloeden, 
geven wij pijn en angsten door - 
neem ons dan onder uw hoede. 
Spreek uw genezend woord vol macht, 
dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede. 

4. Koning, uw rijk is zo nabij - 
open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 
totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind. 
Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen. 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

In memoriam mw. Petra Vlaardingerbroek - Boscha 
Zingen  Psalm 68: 10 (o.b.) 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
met zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
ons 't eeuwig, zalig leven; 



Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
zelfs bij het naad'ren van den dood, 
volkomen uitkomst geven. 

Gebeden 
Viering heilig Avondmaal 

Zingen  Lied 386 
1. Vier met alles wat in je is 
Christus’ dood en verrijzenis. 
Aan de tafel van brood en wijn 
wil hij tastbaar aanwezig zijn. 
Hij die opstaat geeft brood en ademtocht, 
woord van overvloed dat ons voedt. 

2. Hij verbindt ons en maakt ons één 
tot een kring om zijn tafel heen. 
Vier de vrede van Christus, zing! 
Vier het leven in deze kring. 
Hij die opstaat geeft brood en ademtocht, 
woord van overvloed dat ons voedt. 

3. Jezus spreekt ons in liefde aan, 
daagt ons uit om op weg te gaan 
met het brood van gerechtigheid, 
met de wijn van zijn koninkrijk. 
Hij die opstaat geeft brood en ademtocht, 
woord van overvloed dat ons voedt. 

Kinderen komen terug uit Kinderkerk 

Nodiging 

Tafelgebed  DB 9 ‘Mensen met honger en dorst’ 

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. 

Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
Maranatha 

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’


