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Heel hartelijk welkom in deze dienst. Wij vieren vandaag het avondmaal. 
Voorganger: Ds Menno Zandbergen 
Ouderling van dienst: Edwin Koster 
Organist: Cornelis Schaap 
Muziekgroep olv René Spaargaren 

 
Voor de dienst: Opwekking 379  
1 
Heerlijk is uw naam, 
heerlijk is uw naam, 
hoog verheven en vol van kracht. 
Heerlijk is uw naam. 
Jezus, Jezus. 
Heerlijk is uw naam. 

2 
Heilig Lam van God, 
heilig Lam van God, 
dat de zonde der wereld droeg. 
Heilig Lam van God. 
Jezus, Jezus. 
Heilig Lam van God. 

3 
Waardig bent U, Heer, 
waardig bent U, Heer, 
alle macht en heerlijkheid. 
Alle lof en eer. 
Jezus, Jezus. 
Waardig bent U, Heer. 
 
Welkom, mededelingen en aansteken kaars 
 
Zingen: Psalm 130:3 Ik heb mijn hoop gevestigd 
Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht. 
 
Stil gebed – votum – groet 
 
Inleiding op deze dienst en de viering van het Heilig Avondmaal 
 
  



Zingen: Een toekomst vol van hoop 
In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog, 
Biddend om een nieuwe morgen, 
Om een toekomst vol van hoop. 
 

Ook al zijn er duizend vragen, 
Al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 

U geeft een toekomst vol van hoop; 
Dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
Leidt ons door dit leven heen. 
 
U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht. 
 

U geeft een toekomst vol van 
hoop; 
Dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
Leidt ons door dit leven heen.

 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht. 
 

U geeft een toekomst vol van 
hoop; 
Dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
Leidt ons door dit leven heen. 

 
Gebed om verlichting met de Geest 
 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Schriftlezing : Daniël 10:1-12 en Handelingen 9:1-7 
 
Gezang 75:1 U kennen, uit en tot U leven 
U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 
Verkondiging 
 



HH 278  Het Woord van God brengt goede vruchten voort 
Het Woord van God brengt goede vruchten voort, 
in ieder mens die luistert naar uw woord; 
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht: 
het keert niet onvervuld terug. 
 
Beproef mijn hart dat voor u openligt; 
niets is verborgen voor uw aangezicht. 
Dat elke stem die U nog tegenstreeft, 
moet zwijgen als U tot mij spreekt. 
 
De stem van liefde die in stilte spreekt; 
een woord van wijsheid dat mij richting geeft. 
De Geest die troost en mij in waarheid leidt; 
diep in mijn hart uw woorden schrijft. 
 
O levend brood dat al mijn honger stilt, 
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil. 
Dit hemels brood, het mens geworden Woord, 
is Christus die ik toebehoor. 
 
Inleiding op de viering van het Heilig Avondmaal 
 
HH 16  Als een hert dat verlangt naar water 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 
Gebed 
 
Delen van brood  
Delen van de wijn 
 
Na de tafel: Bijbeltekst uit 1 John 4:10 



 
Dankgebed en voorbede 
 
Gezang 44:3  Lof, eer en prijs zij God 
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 
Zegen 
 
Collecte bij de uitgang 


