
Aanbidding  
Zingen ‘Ik geloof in God de Vader’  
(melodie LvK 293) 
 
Ik geloof in God de vader 
die een bron van vreugde is, 
louter goedheid en genade,  
licht in onze duisternis. 
Hij, de Koning van de Kosmos, 
aard’ en de hemel zingt zijn eer 
heeft uit liefde mij geschapen 
en tot liefde keer ik weer.  
 
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 eeuwige leven, 
dat uit God en tot God is.  
 
Ik geloof dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen –God zij de 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.  
 
Votum en zegen  
 
GK 100: 6 Laat ons steeds hopen, bidden, waken  
 

Luisteren naar God 
Gebed 
Kinderlied: Welzalig de man die niet wandelt  
(Psalm 1) Opwekking 244 (piano) 
Kinderen naar de kinderclub 
Lezen 1 Korinthiërs 11: 23-34 
Psalm 51: 5 
Preek:  

 

Wat betekent 
het avondmaal? 

 
Zingen: Aan uw voeten Heer (opwekking 462) (piano) 
 
Aan uw voeten Heer, 
is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn, 
is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U. 
 
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 
en om naar U te luist'ren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,  
kom ik nu tot U, o Heer. 
 
Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding. 
In geest en waarheid samen één te zijn,  
in aanbidding voor U. 
 
Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja, zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader 
die vertroost en beschermt 
en ik kom tot rust bij U. (x3) 
 

Viering avondmaal  
Zingen: GK 171 Wees stil voor het aangezicht van God… 
(piano) 
 
Wees stil als je nog niet aan kunt gaan, kijk goed naar 
brood en wijn. Aanbid Hem, Hij gaf zich ook voor jou, 
wil ook je Redder zijn. Bidt dat je groeien mag, belijden 
op een dag. Verlang naar een leven met de Heer, en 
ken Hem meer en meer.  
 
Instellingswoorden 
LvK 358:2 
Nodiging en opwekking 
LvK 358: 5 
Viering (tijdens de viering orgel/ fluit) 
LvK 358: 6 

Dankzegging 
Dankgebed 
Collecte 
Slotlied: Looft de Heer want Jezus leeft (melodie psalm 
150) 
 
Looft de Heer, want Jezus leeft 
Looft hem, die genade geeft 
Looft Hem Hij is onze kracht 
Looft hem, die ons leven bracht 
Looft de Heer, de Heer der heren 
Looft Hem, Hij is opgestaan  
Looft hem, neem het leven aan 
Al wat ademt moet hem eren. 
 

Ga dan heen  
Zegen amen 
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