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Borgerhofdienst (Avondmaal viering) 

 
   Op zondag 29 september 2019 aanvang 19.00 uur in de Borgerhof 

 
Pastor: Hessel Hansma 

Begeleiding samenzang: Ria Hoving 

Pianospel 

 
Welkom 

    Voorbereiding 
Zingen: Psalm 42: 1 

1 Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 

schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 

Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 

Wanneer zal ik Hem weer loven, 

juichend staan in zijn voorhoven? 
 

1. Evenals een mode hinde 
 

Bemoediging, Groet 
Onze hulp is ook vanavond de naam van de Heer 

Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Hij is voor ons een bramhartige Vader en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw. 

 
V. Vrede zij met u allemaal 

A: Gods vrede ook met jou! 
 

Gesproken en gezongen  gebed op de drempel: Lied 295 
V: Wees hier aanwezig, woord ons gegeven 

 Dat ik U horen mag met hart en ziel 

A: Wek uw kracht en kom ons bevrijden 
V: Woord ons gegeven, God in ons midden, 

 Toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk komen. 

Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen 
A. Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

V: Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
Dat ik U horen mag met hart en ziel 

A.: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
V. Amen 
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Zingen: Psalm 42: 7 
Hart, onrustig, vol van zorgen, 

vleugellam geslagen ziel, 

hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 

Eens verschijn ik voor de Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 

Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 

 
Kyriëgebd 

 
Lofzang: Lied 653: 1 en 6 

1 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! 
 

6 Gij zijt tot herder ons gegeven, 
wij zijn de schapen die Gij weidt; 

waar Gij ons leidt is ’t goed te leven, 
Heer, die ons voorgaat door de tijd. 

Wie bij U blijft en naar U ziet, 

verdwaalt in deze wereld niet. 

    Dienst van het Woord 
 

Lezen uit de bijbel: 1 Samuel 21: 2-10 
           Matteüs 12: 1-8 

 
Zingen: Lied 391: 1, 2 , 3 en 4 

1 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak: 
‘Tot u ben Ik gezonden.’ 

Voor zieken en gewonden 
had Hij een woord, een onderdak. 

 

2 Hij gaf aan blinden het gezicht, 
de nacht heeft Hij verdreven, 

gaf doden weer het leven – 
waar Hij voorbijging werd het licht. 

3 Daags voordat Hij gestorven is, 

heeft Hij het brood genomen: 

‘Hiertoe ben Ik gekomen, 
doe dit tot mijn gedachtenis.’ 

 

4 En alwie Jezus’ naam belijdt 

zal wonderen verrichten 

en als een lamp verlichten 
de lange gang van onze tijd. 

Uitleg en verkondiging 

 
Gebeden 

 
Inzameling van de gaven bestemd voor de diaconie 

 
Zingen:  Ik geloof in Jezus Christus (melodie: lied 793) 

 
1. 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 eeuwig leven dat uit God en tot God is. 
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2. Ik geloof dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan 
en op Pasen - God zij 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. 
 

 
Nodiging 

Hier staat de Tafel van de opgestane Heer Jezus Christus. 
Wees welkom aan het heilig Avondmaal dat Hij heeft ingesteld tot een teken van zijn 

liefde en genade. 
Brood dat leven geeft en wijn die het hart verheugt - in deze tekenen wil de Heer met 

ons zijn. 
Komt dan en deel in Zijn overvloed. 

 
Tafelgebed 

V = voorganger 
A= allen 

 

Beurtspraak 
V. De Heer zal bij u zijn! 

A: De Heer zal u bewaren. 
V: Verheft uw harten. 

A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

A: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
V: U komt onze dank toe, HEER onze God, overal en altijd, door Jezus, onze Heer. 

Want als kracht van omhoog, als vuur in onze koude, als stem in onze stilte, als leven 
voor doden, bent U in ons midden gedaald. Tot het eind van de tijd zal waaien uw 

adem, 
zal klinken uw stem: tegenwind en weerwoord in een harde wereld van kale feiten en 

kille 
waarheden. 

Daarom, HEER onze God, verheffen wij onze stem om samen met allen die door U 

zijn 
geraakt en van uw Geest zijn bezield, U intens de lofzang toe te zingen: 

(melodie lied 958) 
A: Heilig, Heilig, Heilig! Heer van alle machten 

Hemel, zee en aarde zijn vol heerlijkheid 
Hij die komt gezegend in de naam des Heren, amen, 

Hosanna, zingen wij de Heer. 
 

V:  Gezegend bent U, God onze Vader, om uw aangezicht dat zich verheft, uw hand 
die ons draagt, uw oog dat op ons rust. 

Gezegend is Jezus die met zijn liefde, zijn leven, de belichaming is geworden 
van Uw 

goedheid en genade. Hij gaat ons allen voor en vuurt ons aan als uw stem die 
ons hart 

verwarmt, als uw woord dat ons opwekt uit een doods bestaan. 

Laat uw Geest zijn woorden vervullen, nu wij doen wat Hij ons opdroeg: 
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Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen, daar de 
dankzegging over uitgesproken, het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, 

en gezegd:  

Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doet dit tot mijn 
gedachtenis. 

Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, 
hem 

rondgegeven en gezegd: Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond 
in mijn 

bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doet 
dit, zo 

dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.  
 

Allen: als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,  
verkondigen wij zijn dood en leven, totdat Hij komt. 

 
V:  Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God, met dit brood en deze 

beker 

en wij bidden U: gedenk het offer van de Zoon van uw liefde en aanvaard ons 
offer van lof en dank. 

Zend uw scheppende Geest en maak ons tot lichaam van Christus, verbonden 
met Hem en elkaar als een volk van getuigen, een levende tegenspraak tegen 

alles op aarde 
wat moedeloos maakt en wanhopig, verbonden met allen die wij voor uw 

aangezicht 
gedenken, met allen die ons zijn voorgegaan, met wie ons lief waren en die we 

moesten verliezen ....., (in stilte denken we aan mensen die voor ons belangrijk 
waren) 

met de heiligen van naam en de ontelbare vergetenen, 
heel uw mensenvolk, genodigd aan uw maaltijd. 

Want zo wordt uw Naam gezegend, God onze Vader, hier en overal, nu en tot in 
lengte van dagen, door Jezus Christus, onze Heer. 

Wij bidden met Uw Zoon en al uw mensen van vroeger en nu mee als uit één 

mond: 
A: Onze Vader die in de hemel zijt… 

  
Vredegroet 

Vanuit de kracht die we in het delen van Jezus mogen ervaren willen we elkaar 
groeten. 

In die kracht van Jezus schuilt de diepe vrede van verbondenheid met God en met 
mensen. Willen we aan elkaar een teken geven dat we die kracht tot vrede willen 

delen met elkaar, 
naar Zijn voorbeeld. 

De vrede van de Heer kome in en over ons allen. Wenst elkaar de vrede van Christus. 
 

Uitdelingswoorden 
Het lichaam van Christus, brood uit de hemel.  

Het bloed van Christus, wijn van het koninkri 

 
Gemeenschap van brood en wijn  (onderpianospel) 
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Dankgebed 

 
Slotlied: Lied 422: 1, 2 en 3 

1 Laat de woorden 
die we hoorden 

klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 

alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 

 
2 Laat ons weten, 

nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 

sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 

vuur dat U ontsteekt. 

 
3 Laat ons hopen, 

biddend hopen, 
dat de liefde wint. 

Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 

hier Gods rijk begint. 
 

Zegen 
 

 
 

 
 


