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Zingen: NLB 280: 1.2.3 

 
 
2 Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
 
3 dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
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Groet, bemoediging 
 
Zingen: NLB 280: 4.5.6.7 
4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw engelen troost, 
waar Gij U vinden laat? 
 
5 Onthul ons dan uw Aangezicht, 
uw Naam, die met ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
 
6 Vervul ons met een nieuw verstaan 
van 't Woord, waarin Gij spreekt, 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het Brood, dat Gij ons breekt. 
 
7 Dit huis slijt met ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 
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Kyriegebed 
 
Zingen: NLB 146a: 5  
5 Op duizenderlei wijze 
redt Hij ons van de dood. 
Hij geeft ons drank en spijze 
in schaarste en in nood. 
En als wij zijn gevangen, 
te middernacht zendt Hij 
ons liederen en gezangen 
en maakt ons eindelijk vrij. 
 
moment voor de kinderen 
 
Bijbellezing:  
1 Samuel 25 : 2-13 en 18-35 
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Zingen: Hemelhoog 386: 1.2.3 
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2 Wil je gaan op nieuwe wegen,  
steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed` en zegen  
voor wie vreemd`ling is? 
Val je niet een mens te hard  
die in leugens is verward? 
Hoor je `t kloppen van mijn hart  
in jou en jij in Mij? 
 
3 Wil je gids zijn voor de blinde  
die je smeekt: `Help mij!` 
Wil je vechten voor een kind,  
gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan,  
ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan  
in jou en jij in Mij? 
 
Verkondiging 
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Zingen: Hemelhoog 523: 1.2.3 
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2 Ik geloof in Jezus Christus 
die voor ons ter wereld kwam. 
Zoon van God en Zoon des Mensen 
goede Herder, Offerlam. 
Door te lijden en te sterven 
- groot is het geheimenis - 
schenkt Hij mij het eeuwig leven, 
dat uit God en tot God is. 
 
3 Ik geloof dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen - God zij glorie - 
uit het graf is opgestaan. 
Door het brood - dit is mijn lichaam - 
door de wijn - dit is mijn bloed - 
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed. 
 
Gebeden  
Collecten 
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Tafelgebed met gebruikelijke liederen  
 
De Viering van de Maaltijd van de Heer 
 
Nodiging 
 
Grote lofprijzing 
 
Voorganger: De HEER zij met u. 
Allen: Zijn Geest in ons midden. 
Voorganger: Heft uw harten omhoog. 
Allen: Wij heffen ons hart op tot God. 
Voorganger: 
Brengen wij dank aan de HEER onze God.  
 
U komt onze dank toe, Heer onze God,  
overal en altijd, door Christus, onze Heer, 
……………. 
……………. 
en daarom zingen wij Uw toe: 
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Heilig, heilig de HEER, de God van de 
hemelse machten! 
Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid! 
Hosanna in de hoge, hosanna in de hoge,  
Gezegend Hij, Die komt in de Naam van de 
HEER! 
Hosanna in de hoge, hosanna in de hoge! 
 
(vervolg tafelgebed) 
 
Voorganger: 
Gezegend bent U, God onze Vader, 
en gezegend is Jezus, die komt in Uw Naam. 
………………. 
Doet dit zo dikwijls gij die drinkt,  
tot mijn gedachtenis.  
 
Allen zingen:  
 
Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij 
zijn toekomst verwachten wij 
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Maranatha. 
 
(vervolg tafelgebed) 
 
Daarom, Heer, onze God,bidden wij U: 
zend over ons Uw Geest, die levend maakt, 
…………….. 
…………….. 
die ons bij elkaar zal brengen in Uw 
Koninkrijk 
waar wij om bidden met de woorden: 
 
Onze Vader die in de hemelen zijt,  
….. 
Amen.  
 
Nodiging: 
 
lied bij de nodiging: 
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Zingen: Hemelhoog 386: 4.5 

 

  
5 Heer van liefde en van licht,  
vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht,  
en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga,  
uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
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Delen van brood en wijn  
Dankgebed 
 
Zingen: NLB 977: 1.5 
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5 God heeft zijn schepping goed gedaan,- 
hoe zou ik zelf dan buiten staan? 
Hij heeft de dood verdreven. 
En ik zing mee, nu alles zingt, 
het lied dat overal weerklinkt, 
de lofzang om het leven. 

 
Zegen 


