- Zingen: Ps 51 (Psalm Project)
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VIERING HEILIG AVONDMAAL
LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom en mededelingen
We gaan staan

- Zingen: Opw 810
Onze God roept ons aan tafel
om te vieren, te gedenken,
om te proeven van Zijn goedheid,
wat de smaak van redding is.
Onze God is onze gastheer,
Hij heet al Zijn kinderen welkom,
om te proeven van genade,
Hij die zelf de maaltijd is.
Refrein:
Wij breken nu het brood,
we drinken van de wijn,
totdat de dag er is
dat we bij Hem zijn.
Wij leven door Zijn dood,
genezen door Zijn pijn,
verlangend naar de dag
dat we bij Hem zijn.
Samen denken aan Zijn sterven.
Samen delen in Zijn lijden.
Opdat wij nooit zullen vergeten,
wat de prijs van vrijheid is.
(Refrein 2x)
Tot aan de dag dat U weer komt )
zullen wij gedenken,
)
zullen wij U danken, Jezus.
) 4x

- Stil gebed, votum en groet
U kunt gaan zitten

Was mij witter dan sneeuw, was mij
schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer Heer, mijn berouw.
Wees mij genadig o God,
heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op uw trouw.
Laat mij weer juichen,
weer dansen in ’t licht
Laat mij weer leven voor uw aangezicht.
Was mij witter dan sneeuw,
laat mij rein voor U staan
Zie niet om naar wat ik heb gedaan
Was mij witter dan sneeuw, maak mij
sterk door uw Geest.
Schep een zuiver hart diep in mij.
Laat mij dicht bij U zijn.
U alleen, Heer, geneest.
Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij.
Laat mij weer juichen,
weer dansen in ’t licht
Laat mij weer leven voor uw aangezicht.
Laat mij weer juichen,
weer dansen in ’t licht
Laat mij weer leven voor uw aangezicht.
Was mij witter dan sneeuw,
laat mij rein voor U staan
Zie niet om naar wat ik heb gedaan
Laat mij weer juichen,
Laat mij weer dansen
Laat mij weer leven
Laat mij weer juichen,
weer dansen, weer leven.
Was mij witter dan sneeuw,
laat mij rein voor U staan
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

- Zingen: O4K 241
A van Almachtig
B van Bevrijder
C is van Christus, Gezalfde van God
D is van Dienaar
E is van Eeuwig
F van Formeerder, Hij schiep het heelal
G van Gekruisigd
H is van Hoeksteen

I van Immanuël, God is met ons
J is van Jezus
K is van Koning
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont
Van A tot Z
bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
oneindig groot
is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij
M van Messias
N is van Ned’rig
O is van Opstanding
P van Profeet
Q van I.Q. onze God is de slimste
R is van Rots en
S is van Schild
Van A tot Z….
T is van Toevlucht, een veilige haven
U van Uniek
Verlosser is V
W is de Weg
X voor eXtra bijzonder
IJ voor IJzersterk
Z van Zoon van God
Van A tot Z…. (2x)

- Kinderen gaan naar het Bijbeluur
LUISTEREN NAAR GOD
- Gebed om de leiding v d H. Geest
- Lezen: Efeze 1 : 1 – 14
- Verkondiging
Thema: Door God uitgekozen
- Zingen: Gz 1 : 1 t/m 4
1
God heeft het eerste woord
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen
Hij spreekt nog altijd voort
2
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen
riep Hij ons reeds bij name,
Zijn roep wordt nog gehoord

3
God heeft het laatste woord
Wat Hij van oudsher zeide
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord
4
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin .

- Gebed
- Gemeenschap in brood en wijn
- 1e tafel:
- Verkondiging
Thema: Door Jezus verlost
- Rondgang van brood en wijn
- Zingen: Gz 365 : 1 en 2

VIERING HEILIG AVONDMAAL
- Inleiding
- We belijden ons geloof (staande)
- Nodiging tot de Maaltijd
- Zingen: Opw 737
U nodigt mij aan tafel,
om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven,
dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte,
ik volg U met ontzag:
een plaats van rust
waar ik U ontmoeten mag.
U ziet mijn hart en leven,
de onrust die verwart;
mijn onbesproken vragen,
die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten,
verbergen kan niet meer:
in vertrouwen leg ik alles voor U neer.
De beker in uw handen,
neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn,
waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel,
genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd en wordt
gezien.
U deelt met mij de maaltijd,
reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter
dan de schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade,
die werkzaam is in mij:
door de kracht van uw genade ben ik vrij!

1
De zonden zijn vergeven!
Dit is een woord ten leven,
bevrijdend van de schuld.
Wat God ons ooit beloofde,
wordt nu voor wie geloofde
in Jezus' naam geheel vervuld.
2
't Is ook voor mij geschreven:
ook ik mag uit Hem leven
die ons genezen heeft.
Zijn liefde tot de zijnen
brengt ons met Hem in 't reine,
wij weten dat Hij ons vergeeft.

- 2e tafel:
- Verkondiging
Thema: Door de Heilige Geest
verbonden
- Rondgang van brood en wijn
- Zingen: Gz 477 : 1 en 2
1
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

VERVOLG: ZIE VOLGENDE PAGINA

- Zingen: Gz 257
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VOORTZETTING
HEILIG AVONDMAAL
LOFPRIJZING EN AANBIDDING
- Welkom en mededelingen
We gaan staan

- Zingen: DNP 103 : 1 t/m 3
1
Prijs God, mijn ziel, voor al zijn
zegeningen.
Prijs Hem, mijn hart, want Hij doet grote
dingen.
Bedenk hoe goed Hij voor je is geweest.
Hij doet niets liever dan je schuld
vergeven.
Wanneer de dood dreigt, redt de HEER
je leven.
Hij is het die van ziekte je geneest.
2
De HEER omringt je leven met het
goede.
Hij wil je hart met trouw en liefde voeden.
Je jeugd vernieuwt zich als een adelaar.
Wie onderdrukt wordt, laat Hij recht
ervaren.
Hij wilde zich aan Mozes openbaren.
Wat Hij het volk beloofde, maakt Hij waar.
3.
De HEER wil ons met liefde overladen.
Zijn hart stroomt steeds weer over van
genade.
Hij is geen God die blijvend met ons
twist.
Hij laat ons niet voor onze fouten boeten;
dankzij de HEER zijn wij op vrije voeten.
Hij heeft de zonden grondig uitgewist.

Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw
genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!

- Stil gebed, votum en groet
U kunt gaan zitten

- Zingen: Opw 277
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader,
Prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Nooit konden wij zonder zonde
voor u staan.
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon.
Door het bloed van het Lam.

)
)
)
) 2x

Door Uw genade, Vader,
Mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
Maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in Uw nabijheid
en dankzij Uw Zoon.
Dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor Uw troon.(2x)

- Gebed
- Rondgang van brood en wijn
- Lofprijzing en dankzegging
gezamenlijk “Onze Vader”
- Zingen: Ps 52 : 7 (o)
7
Mijn God, U zal ik eeuwig loven,
Omdat Gij 't hebt gedaan.
'k Verwacht Uw trouwe hulp van boven;
Uw waarheid zal bestaan.
Uw Naam is voor 't oprecht gemoed,
Van al Uw gunstvolk goed.

LUISTEREN NAAR GOD
VOORTZ. HEILIG AVONDMAAL

- Gebed om de leiding v d H. Geest

- Inleidende woorden

- Lezen: Efeze 1 : 1 – 14

- Nodiging tot de Maaltijd

- Verkondiging
Thema: Lofprijzing aan de
drie-enige God

- Zingen: Opw 369
Door Uw genade, Vader,
mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.
U roept ons in Uw nabijheid
en dankzij Uw Zoon.
Dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor Uw troon.(2x)

- Zingen: Gz 255 : 1 en 2
1
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilge Geest, de Trooster,
de Drie-eenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-eenge in zijn troon!

2
Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

VERVOLG OCHTENDDIENST

DANK, GEBED EN UITZENDING
- Dankgebed en gebeden

der gaven:
DANK, GEBED EN UITZENDING - Inzameling
1e coll: Voedselbank Amersfoort
- Dankgebed en gebeden
2e coll: kerk
3e coll: eigen jeugdwerk
- Inzameling der gaven:
1e coll: Voedselbank Amersfoort - De kinderen komen terug
2e coll: kerk
We gaan staan
3e coll: eigen jeugdwerk
- Zingen: Opw 674
- Zingen: DNP 150 : 1 en 2
Zie de stroom van Jezus' liefde
1
Halleluja, wereld, kom:
prijs God in zijn heiligdom.
Prijs Hem om zijn grote macht,
om zijn weergaloze kracht.
Prijs Hem, want Hij is verheven.
Laten hoorn en harp en lier,
tamboerijn en dansplezier
Hem de hoogste hulde geven.
2
Prijs Hem allen, prijs Hem luid
met de snaren en de fluit.
Prijs Hem, geef Hem eer en dank
met de schelle bekkenklank.
Prijs Hem slaand op de cimbalen.
Laat een loflied altijd weer
klinken voor de hoogste HEER.
Prijs Hem wie kan ademhalen!

We gaan staan

- Uitzending en Zegen
beantwoorden met Gz 456 : 3
Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen
Jezus Christus, onze Heer.
Amen, God, Uw naam ter eer!
EINDE MIDDAGDIENST

overstelpend als een vloed.
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht
met zijn eigen kostbaar bloed.
Wie kan zwijgen van zijn liefde
of vergeten wat Hij deed?
Jezus' naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid!
Aan het kruis werd Jezus' offer
tot een bron die altijd blijft.
Door de sluizen van Gods goedheid
stroomde zijn barmhartigheid.
Een rivier van diepe liefde
daalde uit de hemel neer,
bracht ons vrede met de Vader,
schonk de wereld leven weer.
Het is uw volmaakte liefde,
die mijn diepste angst verdrijft.
Vol vertrouwen mag ik komen,
waar uw rechterstoel verrijst.
Want mijn rechter is mijn redder,
mijn verlosser pleit voor mij.
Hij heeft zelf mijn straf gedragen;
Jezus, mijn gerechtigheid!
Wie kan zwijgen van zijn liefde,
of vergeten wat Hij deed?
Jezus' naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid!

- Uitzending en zegen

