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Welkom en mededelingen 

Zingen  Psalm 136: 1, 3 en 12 
1. Loof de Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

3. Loof Hem die de hemel schiep, 
zijn verstand is grondloos diep. 
Hij bereidde zee en land. 
Eeuwig houdt zijn liefde stand. 

12. Loof de Heer, die al wat leeft 
dagelijks zijn spijze geeft, 
die ons laaft en die ons voedt. 
Eeuwig is Hij trouw en goed. 

Bemoediging en Groet 

Aansteken Paaskaars 

Openingsgebed 

Zingen  Lied 273: 1, 4 en 5 
1. Loof God, die zegent al wat leeft, 
der hem´len Heer is Hij, 
die tussen ons zijn woning heeft. 
Die ver is, is nabij. 

4. Loof God, want Hij spreekt onze taal, 
Hij troont op onze lof. 
In woord en doop en avondmaal 
houdt Hij bij ons zijn hof. 

5. Loof God, die ons aan tafel vraagt, 
loof bruid, uw Bruidegom. 
Ik loof U die mijn leven draagt, 
o lieve God, ik kom. 

Voor de kinderen 

Lezen   Psalm 116 
door Johan Oord 
De HEER heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeken, 
hij luistert naar mij, ik roep hem aan, mijn leven lang. 
Banden van de dood omknelden mij,  
angsten van het dodenrijk grepen mij aan, ik voelde angst en pijn. 
Toen riep ik de naam van de HEER: ‘HEER, red toch mijn leven!’ 
De HEER is genadig en rechtvaardig, onze God is een God van ontferming, 
de HEER beschermt de eenvoudigen, machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd. 
Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is je te hulp gekomen. 



Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood,  
mijn ogen gedroogd van tranen, mijn voeten voor struikelen behoed. 
Ik mag wandelen in het land van de levenden onder het oog van de HEER. 
Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik: ‘Ik ben diep ongelukkig.’  
Al te snel dacht ik: Geen mens die zijn woord houdt. 
Hoe kan ik de HEER vergoeden wat hij voor mij heeft gedaan? 
Ik zal de beker van bevrijding heffen, de naam aanroepen van de HEER  
en mijn geloften aan de HEER inlossen in het bijzijn van heel zijn volk. 
Met pijn ziet de HEER de dood van zijn getrouwen. 
Ach, HEER, ik ben uw dienaar, uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares:  
u hebt mijn boeien verbroken. 
U wil ik een dankoffer brengen. Ik zal de naam aanroepen van de HEER  
en mijn geloften aan de HEER inlossen in het bijzijn van heel zijn volk, 
in de voorhoven van het huis van de HEER, binnen uw muren, Jeruzalem. 

Overdenking 

Geloofsbelijdenis 
  

VIERING HEILIG AVONDMAAL 
Zingen  Lied 377: 1, 2, 4 en 5 
1. Zoals ik ben, kom ik nabij, 
met niets in handen dan dat Gij 
mij riep en zelf U gaf voor mij – 
o Lam van God, ik kom. 

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
mijn angsten en onzekerheid, 
mijn maskers en mijn ijdelheid – 
o Lam van God, ik kom. 

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 
o Lam van God, ik kom. 

5. Zoals ik ben, in U te zijn 
en Gij in mij, in brood en wijn: 
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn – 
o Lam van God, ik kom. 

Nodiging en onderwijzing 

Inzettingswoorden 

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 + Onze Vader 

Delen brood en wijn 

Zingen  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. 

Wegzending en zegen 


