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Viering heilig avondmaal 

m.m.v. B. Melis, piano en Iena Pals, fluit 
  

Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar een muziekstuk op orgel.                                                                            

Luiden van de klok       
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen uit 
Hemelhoog 275: 1 en 2 
1 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart. 
  
2 Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, en maak alles goed. 
  
Bemoediging en Groet     
v: de vrede van god zij met u!  
a: gods vrede over heel de schepping! 
v: wij zoeken onze hulp bij u, god  
a: want u hebt ons geschapen om mens op uw aarde te zijn.  
v: u blijft ons trouw in uw liefde,  
a: hoe we ook geworden zijn en wat we ook gedaan hebben.  
v: zie ons hier staan met onze schuld en onze hoop,  
a: met ons gemis en ons verlangen, met onze wrok en onze liefde  
v: met ons onrustige hart in al die onrust om ons heen:  
a: breng ons hart tot rust bij u.  
v: richt ons hart op de bron van leven: 
a: naar u, god, zoeken wij, op u is ons vertrouwen! 
v: vragen wij om gods nabijheid: 
a: wees als een licht, hier in ons midden!, amen 

  
Zingen: Hemelhoog 275: 4 
4 Jezus, op uw Woord vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort mijn bede tot U.   (Gemeente gaat zitten) 
  
Inleiding op de dienst 
Gebed met enkele malen gezongen:  
Kyrie eleïson, Kyrie eleïson, 
Kyrie eleïson, Kyrie eleïson. 
  
Zingen: NLB 317: 1 en 2 
1 Grote God, Gij hebt het zwijgen met uw eigen, 
   met uw lieve stem verstoord. 
   Maar de weg tot U begaanbaar, wees verstaanbaar; 
   spreek Heer, uw gemeente hoort. 
  
2 Heer, uw boodschap staat geschreven, ons ten leven, 
   maak uw schrift het levend woord. 
   Zie het boek van uw behagen opgeslagen; 
   spreek Heer, uw gemeente hoort. 
  
Lezen: Ezechiël 1: 28 – 3: 3 en Marcus 2: 1-12 
  
Zingen: NLB 840: 1 en 2 
1 Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom,- 
   want mijn leven is onder de macht gesteld 
   van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
   en de Heer zegt 'kom' en ik kom. 
  
 



2 O mijn God, Gij zegt 'ga' en ik ga, 
   Gij zegt 'ga' en ik ga, laat mij niet alleen, 
   wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 
   wees de adem waaruit ik ontsta. 
  
Preek 
Meditatieve muziek 
Collecte en de tafel wordt klaargemaakt 

1e voor Ziekenhuispastoraat UMCG  2e voor de PGEmmen 

Zingen: NLB 840: 3 
3 Want o Heer, ik zeg 'kom' en Gij komt, 
   ik zeg 'kom' en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
   en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
   en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
  
Viering Heilig Avondmaal 
- Nodiging 
- Wensen wij elkaar de Vrede van Christus 
- We horen het tafelgebed  
- Delen van brood en wijn.  
  
Onder het delen van brood en wijn zingen we:  
Let all who are thirsty come,  
Let all who are thirsty come.  
Let all who wish receive the water of life freely. 
Amen, come Lord Jesus.  
Amen, come Lord Jesus. 
  
Brood hier gedeeld om het leven 
1 Brood hier gedeeld om het leven, 
voedsel om verder te gaan, 
teken van liefde gegeven  
in ons bestaan 
om in Gods naam  
de weg van Jezus te gaan. 
  
2 Beker - gereikt vanuit vreugde. 
wijn ingekleurd door de pijn, 
teken dat het Hem verheugde,  
kwetsbaar te zijn, 
om in Gods naam, 
de weg ten leven te gaan. 
  
NLB 117d  

Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum. 
   
Bericht van overlijden; Wij zingen: 
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God, onze Heer.                                                                                                      
aan Hem behoren wij toe. 
 
Gebeden    

  
 

 

 

 



Zingen: NLB 103c: 1, 2 en 3  

 1 Loof de Koning, heel mijn wezen, 
   gij bestaat in zijn geduld, 
   want uw leven is genezen 
   en vergeven is uw schuld. 
   Loof de Koning, loof de Koning, 
   tot gij Hem ontmoeten zult. 
  
2 Loof Hem als uw vaderen deden, 
   eigent u zijn liefde toe, 
   want Hij bergt u in zijn vrede, 
   zegenend wordt Hij niet moe. 
   Loof uw Vader, loof uw Vader, 
   tot uw laatste adem toe. 
  
3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
   Hij kent onze broze kracht. 
   Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
   van de boze en zijn macht. 
   Loof uw Heiland, loof uw Heiland, 
   die het licht is in de nacht. 
  

Zegen: Gem. zingt: Amen, Amen. 

  
 


