
Begroeting 

 

Zingen: Opwekking 464 

Wees stil voor het aangezicht van God, 

want heilig is de Heer. 

Aanbid Hem met eerbied en ontzag 

en kniel nu voor Hem neer; 

die zelf geen zonde kent 

en ons genade schenkt. 

Wees stil voor het aangezicht van God, 

want heilig is de Heer. 

Wees stil, want de heerlijkheid van God 

omgeeft ons in dit uur. 

Wij staan nu op heilige grond, 

waar Hij verschijnt met vuur; 
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een eeuwigdurend licht 

straalt van zijn aangezicht. 

Wees stil, want de heerlijkheid van God 

omgeeft ons in dit uur. 

Wees stil, want de kracht van onze God 

daalt neer op dit moment. 

De kracht van de God die vergeeft 

en ons genezing brengt; 

niets is onmogelijk 

voor wie gelooft in Hem. 

Wees stil, want de kracht van onze God 

daalt neer op dit moment. 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 31 : 4 en 12 

In uwe handen, God almachtig, 

beveel ik nu mijn geest. 

Mijn hart is onbevreesd. 

Ik ben altijd uw trouw indachtig, 

mijn God, die als ik schreide 

mij troostte en bevrijdde. 

Maar ik vertrouw op U, mijn tijden, 

O HEER, zijn in uw hand; 

maak mij dan niet te schand! 

Ach, kom mij uit de hand bevrijden 

van wie, op mij verbolgen, 

mij totterdood vervolgen. 



Dienst van het Woord 

Gebed 

Lezen: Genesis 3 : 22-24 

Meditatief moment: De toegang versperd 

Zingen: Gezang 183 : 1 en 3 

O hoofd vol bloed en wonden, 

bedekt met smaad en hoon, 

o hoofd zo wreed geschonden, 

uw kroon en doornenkroon, 

o hoofd eens schoon en heerlijk 

en stralend als de dag, 

hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 

Ik groet U vol ontzag. 

O Heer uw smaad en wonden, 

ja alles wat Gij duldt, 

om mij is het, mijn zonden, 

mijn schuld, mijn grote schuld. 

O God ik ga verloren 

om wat ik heb gedaan, 

als Gij mij niet wil horen. 

Zie mij in liefde aan. 

Lezen: Exodus 25 : 16-19; 26: 31 

Meditatief moment: toegang door verzoening 

Zingen: Gezang 39 (bundel 1938) 

Lam Gods, dat zo onschuldig, 

zo moedig en geduldig, 

aan ‘t schand’lijk kruishout lijdt, 

verdienen niet mijn zonden, 

die striemen en die wonden? 

Ja ’k weet, dat Gij onschuldig zijt. 

O Godslam, nooit volprezen, 

leer mij de zonde vrezen, 

waarvoor Gij stierft aan ‘t kruis! 

Deel mij uw zaal’ge vrede, 

ja, deel m’ Uw hemel mede 

en leid mij eens in ’t Vaderhuis 

Lezen: Marcus 15 : 16 – 39 



Meditatief moment: De toegang ontsloten 

Zingen: Gezang 259 

Halleluja! Lof zij het Lam, 

Die onze zonde op zich nam, 

wiens bloed ons heeft geheiligd; 

die dood geweest is, – en Hij leeft; 

die ’t volk, dat Hij ontzondigd heeft, 

in eeuwigheid beveiligt. 

Aanbidt de Vader in het woord! 

Aanbidt de Zoon, aan ’t kruis doorboord! 

Aanbidt de Geest uit beiden! 

Van zijn gemeenschap, zijn gena, 

Zijn liefd’ en trouw, halleluja, 

Zal ons geen schepsel scheiden. 

Nodiging om toe te treden 

Lezen: Hebreeën 10 : 19 -24 

Zingen: Gezang: 187 : 1 en 3 

Daar gaat een lam en draagt de schuld 

der wereld met zich mede; 

het boet in eindeloos geduld 

voor al wat wij misdeden. 

Daar gaat het en het wordt zo moe, 

stil gaat het naar de slachtbank toe, 

’t vindt nergens meer een weide. 

Smaad neemt het op zich hoon en spot, 

wonden en doodsangst zijn zijn lot 

en zegt: dit wil ik lijden. 

Ik zal mij in uw lieflijkheid 

bij dag en nacht verblijden; 

ik wil mijzelf nu en altijd 

U tot een offer wijden. 

ik wil voor U mijn hartebloed 

uitstorten, Heer, want Gij zijt goed, 

uw naam zij hooggeprezen. 

Al wat Gij voor mij zijt geweest, 

dat zal diep in mijn hart en geest 

voorgoed besloten wezen. 

 

 

 



Dienst van de Tafel 

ONDERWIJZING EN INZETTINGSWOORDEN 

Broeders en zusters, 

In het heilig Avondmaal gedenken wij hoe onze Heer en Heiland Jezus Christus 

in de wereld is gekomen om ons te verlossen. 

Wij vieren en gedenken hoe Hij geleefd heeft ten bate van anderen, 

zonder voorbehoud, ten einde toe. 

Onschuldig is Hij ter dood veroordeeld, tot de dood op het kruis. 

Voor ons is Hij gestorven en begraven. 

Op de derde dag is hij opgewekt uit de doden en nieuw leven heeft Hij gebracht: 

verzoening voor allen die gebukt gaan onder het juk van zonde en dood. 

Hoort de woorden van inzetting 

van het heilig Avondmaal van onze Heer Jezus Christus: 

In de nacht waarin de Heer Jezus werd overgeleverd, 

nam Hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei:  

Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. 

Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zei: 

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 

Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. 

Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, 

verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt. 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. 

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood, 

op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. 

ik geloof in de Heilige Geest, 

ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen 

de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees 

en het eeuwige leven, 

GEBEDEN 

Barmhartige God en Vader, wij bidden U:  

zend over ons uw heilige Geest,  

opdat wij in brood en wijn deel krijgen aan onze Heer Jezus Christus. 

Verenig ons door uw Geest met Hem die zichzelf voor ons gegeven heeft 

en verbindt ons met elkaar als levende leden van zijn lichaam tot lof en eer van uw Naam. 

God van alle barmhartigheid: 

- waak over uw kerk hier op aarde en maak haar één in het geloof; 

- wees met de armen en bedroefden, met de zieken en de stervenden, 

- gedenk hen die ons lief zijn waar zij zich ook bevinden 

Hoor ons als wij bidden de woorden die Jezus ons geleerd heeft: 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw Naam worde geheiligd. 



Uw koninkrijk kome;  

Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood;  

en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;  

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

in der eeuwigheid. Amen 

VIERING 

Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het lam 

Komt nu, want alle dingen zijn gereed. 

Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus, 

Neemt, eet, gedenkt en gelooft, 

dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus 

gegeven is tot een volkomen verzoening van onze zonden. 

De beker der dankzegging is de gemeenschap met het bloed van Christus. 

Neemt die, drinkt allen daaruit, 

gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus 

vergoten is tot een volkomen verzoening van onze zonden. 

Zingen: Gezang 182 : 6 

Dank zij U, o Heer des levens, 

die de dood zijt doorgegaan, 

die Uzelf ons hebt gegeven 

ons in alles bijgestaan, 

dank voor wat Gij hebt geleden, 

in uw kruis is onze vrede. 

Voor uw angst en diepe pijn 

wil ik eeuwig dankbaar zijn. 

Zegen 

 


