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Liturgie Avondmaalsviering Borgerhof;   

Zondag 12 mei 2019

Voorganger: pastor Hessel Hansma   

Muzikale begeleiding: Ria Hoving

Welkom

Zingen: Psalm 25: 1

Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

Beginwoorden 
v. Onze hulp is de Naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g. EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
    AMEN.

Zingen: Psalm 25: 7

Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
’t heilgeheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond.
D’ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

Kyriëgebed

Glorialied: 

Als ik jouw bij name roep (Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow, 40); 1 en 5
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5. Als U mij bij name roept, om mijn vertrouwen vraagt, 

zal ik volgen in uw spoor, door liefde uitgedaagd. 
Ja, met liefde zou ik gaan waar uzelf bent voorgegaan,
tot ik voluit zal bestaan in U en U in mij!

1  lezing: Jeremia 32: 36-41ste

Zingen: Lied 176: 1 en 6

Om Sions wil zwijg ik niet stil,
maar zal het heil des Heren,
Jeruzalem, met luide stem
lofzingend profeteren;
totdat uw leed gewroken is,
totdat uw licht ontstoken is,
totdat gij straalt in ere.

Ruim baan, ruim baan! Gods volk mag gaan
naar ’t land van melk en honing.
Trek voort, trek voort! ga door de poort
van zijn verheven woning.
De volken zien uw heilige spoor,
zij volgen het en neigen voor
de standaard van uw koning

2  lezing: Lucas 24: 35-48de

Zingen: Lied 644: 1, 2, 3, 4 en 5
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Terwijl wij Hem bewenen,
omdat Hij van ons ging,
is Hij aan ons verschenen
in zijn verheerlijking.

Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren,
Hij spreekt zijn vredegroet.

Terwijl wij van Hem spreken,
is Hij in onze kring
om ons het brood te breken
van zijn verkondiging.

Opdat wij zouden weten,
wat ons te hopen staat,
vraagt Hij ons om te eten:
een vis, een honingraat.

Hij is de Heer en koning,
die eeuwig bij ons is.
Zijn woorden zijn als honing,
zijn naam is als een vis.

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 400: 1, 2 en 5

Voordat ik kan ontvangen brood en wijn
en delen in de maaltijd van de Heer,
erken ik wat er donker is in mij
en leg dat neer.

Het woord van steun en troost dat ik niet sprak,
de hand die ik in trots niet reiken kon,
de vriendschap die in drukte onderging –
ik leg het neer.

Heer Jezus, deelgenoot aan deze dis,
ik maak mij leeg en strek mijn handen uit
naar U, naar alles wat U geven wilt
in brood en wijn.

Gebeden

Inzameling van de gaven

Avondmaalsviering: 
 

V: De vrede van Christus zij met u 
A: en met uw geest 

 
We wensen elkaar vrede  

 
V: De Heer zal bij u zijn 
A: de Heer zal u bewaren 
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V: Richt uw hart op God 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer 
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God 
A: Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 
Lofzegging 
 
Waarlijk, het is passend en goed dat wij U dank brengen, 
altijd en overal, God onze Vader, door Jezus Christus, onze Heer. 
In Hem hebt Gij alle dingen geschapen en ons gevormd naar uw eigen beeld. 
Door Hem hebt Gij ons vrijgekocht uit de slavernij van zonde en dood. 
Gij hebt ons verzoend met U en ons tot uw volk gemaakt. 
Daarom, met heel uw kerk, met alle engelen en heel de wolk van getuigen,
verheerlijken wij uw heilige Naam en zingen uw glorie: 
 

Zingen: Lied 705: 1,2

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!

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.

Vader, zo lief hebt Gij de wereld gehad,
dat Gij, toen de tijd vervuld was, 
uw eigen Zoon gezonden hebt opdat Hij onze Redder zou zijn. 
Hij, uw eeuwig Woord, is geboren uit een dochter der mensen en Hij is ons in
alle dingen gelijk geworden, behalve in de zonde. 
Aan armen heeft Hij het Goede Nieuws verkondigd, aan gevangenen bevrijding,
aan bedrukten vreugde. 
 
Hij is heel de weg van uw liefde gegaan
en daarom nam Hij in de nacht waarin Hij werd overgeleverd 
het brood en na gedankt te hebben, brak Hij het en gaf het aan zijn leerlingen
met de woorden: Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn
gedachtenis. 

Evenzo, na de maaltijd, nam Hij de beker en na gedankt te hebben gaf Hij hun
die en zei: Drinkt allen hieruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe
verbond, vergoten voor u en voor velen tot vergeving van zonden. Doet dit, zo
dikwijls gij hieruit drinkt, tot mijn gedachtenis. 

A: Hoe wonderlijk, HEER, is het geheim van uw liefde 
Met dit brood en deze beker gedenken wij de dood van uw Zoon, verkondigen
wij zijn opstanding in de verwachting van zijn wederkomst, en brengen wij U
dank om het offer dat Hij voor ons heeft gebracht. 
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Zend nu uw heilige Geest, opdat wij met dit voedsel uit de aarde, delen in het
lichaam en bloed van onze Redder. 
Dat uw Geest, HEER, ons leven mag maken tot een levend offer in uw dienst en
uw kerk tot een plaats van waarheid en vrijheid, waar ieder mens de hoop kan
hervinden. 
Dat uw Geest ons mag bewaren in geloof en liefde, in één lichaam verbonden,
tot de dag waarop wij, met allen die ons zijn voorgegaan, bij U verenigd zullen
worden in de vreugde van uw Rijk. Amen. 
 
In gemeenschap met uw Zoon mogen wij, als uw kinderen, zeggen: Onze Vader
... 

Zingen: Gezang 134:3

Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen peis en vre$ kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.

Wij delen brood en wijn

Dankgebed

Slotlied:  Lied 416: 1, 2, 3 en 4

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Heenzending en zegen
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