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Viering Heilig Avondmaal 

 

 
 

Welkom kerkenraadslid 

Psalm 100:1,4 Oude Berijming 

Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 
Treedt nader tot gij Hem omringt, 
gij aard' alom, zijn rijksdomein, 
zult voor den Heer dienstvaardig zijn. 

Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

Stilte, votum en groet 

Aanvangstekst 1 Koningen 19:7  

‘Sta op en eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn’ 

Gezang 14:1,4 

1   De Heer is mijn Herder! 
 'k Heb al wat mij lust; 
 Hij zal mij geleiden 
 naar grazige weiden. 
 Hij voert mij al zachtkens 
 aan waat'ren der rust. 
 
4   De Heer is mijn Herder! 



 In 't hart der woestijn 
 verkwikken en laven 
 zijn hemelse gaven; 
 Hij wil mij versterken 
 met brood en met wijn. 

Formulier Heilig Avondmaal 

Psalm 34:4 

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

Gebed 

Lezen: Numeri 11:11-17 

Kindermoment 

Kinderlied: ‘U alleen wil ik aanbidden’ 

Refr. 
U alleen wil ik aanbidden 
en heel dicht bij U zijn 
alles om mij heen vergeten 
om op U gericht te zijn 
de woorden die uw naam verhogen 
komen diep van binnen uit mijn hart 
en mijn handen hef ik op naar U 
want U bent mijn Heer en mijn God (2x) 
 
En als ik er over nadenk 
hoe groot U bent 
vind ik het zo heel bijzonder 
dat U mij kent 
 
Refr. 
U alleen wil ik aanbidden 
en heel dicht bij U zijn 
alles om mij heen vergeten 
om op U gericht te zijn 
de woorden die uw naam verhogen 
komen diep van binnen uit mijn hart 
en mijn handen hef ik op naar U 



want U bent mijn Heer en mijn God 
 
U, mijn Heer en mijn God (8x) 

Korte verkondiging, tekst Numeri 11:15 

Thema: Van klagen naar zingen 

1. verdragen, 2. verzuchten, 3. verdelen 

Opwekking 614 ‘Zie hoe Jezus daar loopt’ 

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 
Met een kruis op Zijn rug en een doornen kroon 
Hoor de menigte schreeuwt en roept 'Kruizig hem!' 
Zo gaf God zijn eigen Zoon 
 
Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha 
Als de koning der Joden word Hij veracht 
Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan 
als Hij roept 'Het is volbracht!' 
 
Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer 
Dat U het kruis voor ons droeg 
U bewijst Uw genade aan ons telkens weer 
Uw genade is ons genoeg 
 
In het rijk van de dood is Hij neer gedaald 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan 
maar de steen van het graf is nu weg gehaald 
Jezus leeft! Hij is opgestaan! 
 

Viering Heilig Avondmaal 

Lezen: Johannes 21:15-17 

Gezang 319:4,5 

4   Looft God, want Hij spreekt onze taal, 
 Hij troont op onze lof. 
 In woord en doop en avondmaal 
 houdt Hij bij ons zijn hof. 
 
5   Looft God, die ons aan tafel vraagt, 
 loof bruid, uw Bruidegom, 
 Ik loof U die mijn leven draagt, 
 o lieve God, ik kom. 

Dankgebed 



Psalm 30:5 

5   Gij hebt mijn weeklacht en geschrei 
 veranderd in een blijde rei! 
 Mijn rouwkleed hebt Gij weggedaan, 
 uw vreugdekleed deed Gij mij aan, 
 dat ik zou zingen tot uw ere 
 in eeuwigheid, mijn God, mijn Here! 

Zegen 

 
 


