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Orde voor de viering  

op zondag 11 november  2018 aanvang 19.30 uur  

in Zorgcentrum Borgerhof 
Viering Heilig Avondmaal 

Voorganger: Pastor Hessel Hansma  
Pianist: Geert Meendering 

 
Pianospel 

 
Welkom 

Voorbereiding 
Zingen: Psalm 98: 1 en 3 

1 Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 

Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 

Zing voor de Heer, Hij openbaarde 

bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 

Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 

3 Laat heel de aarde een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 

De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 

Hosanna voor de grote koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 

de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 

 
Groet en bemoediging /Gebed op de drempel 

v:  Onze hulp is de Naam van de Heer,  

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.  
v:  Die trouw blijft in alle tijden  

A: EN NOOIT LOSLAAT WAARAAN HIJ OOIT BEGONNEN IS  
v: Genade en vrede, voor u en voor jou, van God onze Vader,  

     en van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest.  
 

v: God die van mensen houdt, op de drempel van deze viering komen we bij 
U, 

    met alles waar we blij mee zijn, en alles wat ons verdrietig, angstig of 
boos maakt;  

     met alles wat wij hebben en met alles wat we missen;  
     met onze mooie en onze donkere kanten; met alles wat ons lukte en  

     alles waarin we faalden.  
A: HELP ONS ELKAAR EN ONSZELF TE ZIEN ALS MENSEN VAN U,  

    GELIEFD EN GEKEND, WAARDEVOL IN UW OGEN.  

    AMEN 
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Zingen:  Psalm 98: 4 
4 Laat alle zeeën, alle landen 

Hem prijzen met een blij geluid. 

Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 

Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken wees verblijd, 

Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 

 
Kyriegebed 

 
Lofzang: Lied 146 A: 1 en 7 

1 Laat ons nu vrolijk zingen! 
Kom, heft uw liederen aan 

voor Hem, wie alle dingen 
altijd ten dienste staan. 

Ik wil de Heer daarboven 

lofprijzen hier op aard, 
ja, Hem van harte loven, 

die veilig mij bewaart. 
 

7 Ik arme en geringe, 
hoe zou ik voor uw troon 

U lof en dank toezingen? 
Gij zijt zo groot, zo schoon. 

Maar omdat Gij mijn leven 
duldt voor uw aangezicht, 

mag ik, o Heer, U geven 
de weerglans van uw licht. 

 
Dienst van het Woord 

 

Gebed bij de opening van de bijbel 
 

Lezen: Marcus 12: 28-34 
 

Zingen: Lied 320: 4 en 5 
4 De macht der liefde is zo groot, 

geen water blust haar vuren uit, 
wanneer zij is ontstoken. 

Nu wil ontbrand'n aan liefdeswoord, 
God heeft 't tot ons gesproken. 

 
5 De liefde spreekt haar eigen taal, 

al' kwa' bedekt zij duizendmaal – 
vergeef al wie u griefde. 

Dit lied zal in de lucht opgaan, 

maar blijv' in ons de liefde. 
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Uitleg en verkondiging 

 
Dienst van het antwoord 

 
Dank en voorbeden, stil gebed 

 
Inzameling van de gaven / klaarzetten van de tafel 

 
WIJ VIEREN VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER 

Nodiging: 
Allen, die God en mens wil liefhebben, in navolging van Jezus Christus, 

worden uitgenodigd deel te nemen aan de maaltijd van de Heer. Kom, want 
alle dingen zijn gereed.  

 
v: De Eeuwige zal bij u zijn!  

A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN.  

v: Verheft uw harten!  
A: WIJ HEBBEN ONS HART BIJ GOD. 

 
Tafelgebed   nr. 7 uit Dienstboek 1 

 
V….. 

 
Zingen: Gezang 457: 3 en 4 (Liedboek voor de kerken 1973) 

3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 

Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
één en al vuur en liefde en majesteit. 

 
4 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. 

 
V. ….. 

 
A: Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, 

            zijn toekomst verwachten wij. 
            Maranatha 

 
V………… 

 
A: Onze Vader 

 
We delen brood en wijn  

Bij het geven van het brood: brood van Gods toekomst  

Bij het geven van de beker: de wijn van het koninkrijk  
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Dankzegging 
 

Slotlied: Lied 841: 1, 2 en 4 

1 Wat zijn de goede vruchten, 
die groeien aan de Geest? 

De liefde en de vreugde, 
de vrede allermeest, 

geduld om te verdragen 
en goedertierenheid, 

geloof om veel te vragen, 
te vragen honderd-uit; 

 
2 geloof om veel te geven, 

te geven honderd-in, 
wij zullen leren leven 

van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 

de adem in en uit, 

het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 

 
4 Maar wie zich door de hemel 

laat helpen uit de droom, 
die vindt de boom des levens, 

de messiaanse boom 
en als hij zich laat enten 

hier in dit aardse dal, 
dan rijpt hij in de lente 

 
Heenzending en zegenwoorden 

 
Pianospel 

Na afloop van de viering is er koffie of thee 

 


