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‘Voorgerecht’  samenroepen 

 

Welkom 

 

 Zingen lied 221 

 

 

 

 

 

 



Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

waakt over mij en over al mijn gangen. 

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 

om, als ik val, mij telkens op te vangen. 

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 

Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt, en opneemt in uw vrede. 

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw zoon besteden. 

Weest Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

Votum en Groet 

 

Drempelgebed 

 

Zingen Lied 653: 1, 2 en 5 



 

 

2. Gij zijt het brood van God gegeven, 

de spijze van de eeuwigheid; 

Gij zijt genoeg om van te leven 

voor iedereen en voor altijd. 

Gij voedt ons nog, o hemels brood, 

met leven midden in de dood. 

 

 



 

 

5. Gij zijt de wijnstok van het leven, 

in duizend ranken uitgebreid, 

het leven, ons in U gegeven, 

draagt goede vruchten op zijn tijd. 

Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 

doorstroom ons met uw hartenbloed. 

 

Inleiding op het Kyriëgebed 

 

Zingen lied 299e / Voorganger, // gemeente  





 

Zondagsgebed 

 

Met de kinderen, inleiding 



Zingen lied 385, de tafel van samen 

 

 

Wij delen , wij delen gewoon het daag’lijks brood. 

Dit brood houdt ons in leven, 

door God is het gegeven. 

Wij delen, wij delen gewoon het daag’lijks brood 

en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood. 

 

De tafel van samen, de tafel van het goed, 

daar wordt de wijn geschonken, 

en mondjesmaat gedronken. 

De tafel van samen, de tafel van het goed, 

daar vinden wij vrede, in overvloed. 



 

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest. 

Hier durven wij te dromen 

dat alles goed zal komen. 

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest 

in naam van de Vader, de Zoon en de Geest. 

 

“Hoofdgerecht” Dienst van het Woord. 

 

Lezing Exodus 16 

 

9Mozes zei tegen Aäron: ‘Zeg tegen de hele gemeenschap van 

Israël: “Wend u tot de HEER, want Hij heeft uw geklaag 

gehoord.”’ 10Zodra Aäron dit aan het volk had opgedragen en 

allen zich met het gezicht naar de woestijn hadden opgesteld, 

verscheen in een wolk de majesteit van 

de HEER. 11De HEER zei tegen Mozes: 12‘Ik heb gehoord hoe de 

Israëlieten zich beklagen. Zeg tegen hen: “Wanneer de avond 

valt zullen jullie vlees eten, en morgenochtend brood in 

overvloed. Dan zullen jullie inzien dat Ik, de HEER, jullie God 

ben.”’13Diezelfde avond kwamen er grote zwermen kwartels 

aangevlogen, die in het kamp neerstreken, en de volgende 

morgen lag er overal rond het kamp dauw. 14Toen de dauw 

opgetrokken was, bleek de woestijn bedekt met een fijn, 

schilferachtig laagje, alsof er rijp op de aarde lag. 15‘Wat is 



dat?’ vroegen de Israëlieten elkaar toen ze het zagen; ze 

begrepen niet wat het was. Mozes zei tegen hen: ‘Dat is het 

brood dat de HEER u te eten geeft. 16De HEER heeft bepaald 

dat ieder ervan kan verzamelen wat hij nodig heeft. Iedereen 

mag er één omer van nemen voor elke persoon die bij hem in de 

tent woont.’ 17De Israëlieten deden dat. De een verzamelde veel, 

de ander weinig. 18 Toen ze het namaten, hadden zij die veel 

verzameld hadden niet meer dan een omer, en zij die weinig 

verzameld hadden niet minder, terwijl toch iedereen zo veel had 

genomen als hij nodig had.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zingen lied 687: 1, 2 en 3 



 

Wij delen in het vuur 

dat neerstrijkt op de hoofden, 

de vonk die overspringt 

op allen die geloven. 

Vuurvogel van de vloed, 

duif boven de Jordaan, 

versterk in ons de gloed 

wakker het feestvuur aan. 



Wij teren op het woord 

het brood van God gegeven 

dat mededeelzaam is 

en kracht geeft en nieuw leven 

Dus zegt en zingt het voort 

geeft uit met gulle hand 

dit manna voor elk hart 

dit voedsel voor elk land 

 

Overdenking 

 

Muziek door blazersensemble  

 

Gebeden 
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‘Tussengerecht’  Viering van het Avondmaal.  

 

Zingen geloofsbelijdenis lied 344‘Wij geloven één voor één’ 



Staande 

 

 

Wij geloven in de naam Jezus Christus 

gestorven en weer opgestaan. Halleluja! 

 

Wij geloven dat de Geest ook nog heden 

de wereld en onszelf geneest. 

vrede, vrede. 

 

Nodiging: 

Als teken van zijn liefde, voor allen die Hem zoeken, nodigt de 

Heer ons aan zijn maaltijd. 



Want hij heeft gezegd: ‘gelukkig jullie die honger hebben, want je 

zult verzadigd worden.’ (Lucas 6:21) 

(toelichting bij lopend avondmaal, druivensap etc.) 

Vredegroet; wij wensen elkaar ‘De vrede van Christus’ 

Lofzegging, eindigend met lied 405: 1 en 4 ‘Heilig, heilig, 

heilig’ 

 

 

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. 

Tafelgebed 

 



Instellingswoorden 

 

Breken en delen; we vieren het avondmaal lopend. 

ondertussen zingen we lied 377 

 

Zoals ik ben, met al mijn strijd, 

mijn angsten en onzekerheid, 

mijn maskers en mijn ijdelheid – 

O Lam van God, ik kom. 

Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 

tast ik naar U, die mij bemint, 

bij wie mijn ziel genezing vindt – 

O lam van God, ik kom. 



Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 

reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 

vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 

O Lam van God ik kom. 

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. 

Zoals ik ben – ja, dat ik dan 

de lengte, breedte, hoogte van 

uw diepe liefde vatten kan: 

O Lam van God, ik kom. 

Zoals ik ben: dat ik uw naam 

nu al, met alle heiligen saam, 

en eens ook voor uw troon beaam - 

o Lam van God, ik kom. 

Dankgebed 

 

 

‘Dessert’; antwoord 

 

Slotlied 1005 



 

We zingen de verzen 1 t/m 4 elkaar toe.  

Linkerhelft van de kerk zingt vers 1 en 3, rechterhelft zingt de 

verzen 2 en 4.  

Het refrein en vers 5 zingen we allemaal samen. 

 

 



Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord.  refrein 

 

Zoekend naar brood lijden zij honger, 

zoekend naar water lijden zij dorst. 

Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 

U bent de vredevorst.   Refrein 

 

Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons een huis van levende stenen, 

schuilplaats voor U gebouwd. 

refrein 

 

Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is. 

refrein 

 

Zending en zegen 



Samen zingen: Amen, amen, amen   

Bij de uitgang staat een (melk)collectebus. Deze is bedoeld voor 

een bijdrage in de onkosten van de dienst.  

 

               

 


