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Borgerhofdienst (Avondmaal viering) 

 
   Op zondag 17 november 2019 aanvang 19.00 uur in de Borgerhof 

 
Pastor: Hessel Hansma 

Begeleiding samenzang: Joop de Vries 

Pianospel 

 
Welkom 

 
Zingen: lied 655 : 1, 2 , 5 

1 Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 

met water uit de harde steen. 
Het is vol wonderen om u heen. 

 

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 

en geeft het zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw gezang! 

   5 Wij zullen naar zijn land geleid 

   doorleven tot in eeuwigheid 

   en zingen bij zijn wederkeer 
   een nieuw gezang voor God de Heer. 

We worden stil 
 

Bemoediging en groet 
 

We zingen: Lied 377: 1, 2, 3 
1 Zoals ik ben, kom ik nabij, 

met niets in handen dan dat Gij 
mij riep en zelf U gaf voor mij – 

o Lam van God, ik kom. 
 

2 Zoals ik ben, met al mijn strijd, 

mijn angsten en onzekerheid, 
mijn maskers en mijn ijdelheid – 

o Lam van God, ik kom. 

   3 Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 
   tast ik naar U, die mij bemint, 

   bij wie mijn ziel genezing vindt – 

   o Lam van God, ik kom. 
Kyriegebed 

 
Lofzang: Psalm 98: 2 en 3 

  2 Ja Hij is ons getrouw gebleven, 
  Hij heeft in goedertierenheid, 

  naar de belofte eens gegeven, 
  het huis van Israël bevrijd. 

  Zijn volk is veilig in zijn handen. 
  Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 

  Zo werd tot in de verste landen 
  het heil van onze God aanschouwd. 

3 Laat heel de aard' 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. 
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Gebed bij de opening van de bijbel 
 

Lezen: Psalm 98 

 
We zingen: psalm 98: 1 en 4 
 

  1Zingt een nieuw lied voor God den Here, 
  want Hij bracht wonderen tot stand. 

  Wij zien Hem heerlijk triomferen 

  met opgeheven rechterhand. 
  Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 

  bevrijdend heil en bindend recht 
  voor alle volkeren op aarde. 

  Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 

  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 weest verblijd, 
  Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 

  zijn heil en zijn gerechtigheid. 

Meditatie 
 

Meditatief pianospel 
 

Gebeden 
 

Inzameling van uw diaconale gaven 
 

Geloofsbelijdenis  

 
Ik geloof in God de Vader 

Schepper, die de schepping draagt 
in Zijn Zoon, in Christus Jezus, 

die geboren uit een maagd. 
Aan het kruis de wereld redde 

onze zonden op zich nam 
opgestaan en opgevaren 

troont Hij aan Gods rechterhand. 
 

gaven van de Heil’ge Geest 
die Gods Woord aan ons bevestigt, 

gaat en predikt en geneest. 
Als Hij komt met macht en luister 

zal de mensheid voor Hem staan 

dan zal elke knie zich buigen, 
elke tong belijdt Zijn Naam. 
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Heilig Avondmaal 

Inleiding en nodiging 

 
Tafelgebed (lied 403d): gesproken 

Voorganger:  Die wij kennen als een Vader, die zichzelf ter sprake bracht in een 
mensenkind, een broeder -   

Allen:   GIJ LOUTER LICHT, EN BRON VAN EEUWIG LEVEN,  
WIJ ZEGENEN U!    

Voorganger:  Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid, uw liefde. 
Gij vult onze leegte met overvloed. Gij roept ons tot leven met nieuwe 

namen.  
Allen:   GIJ LOUTER LICHT, EN BRON VAN EEUWIG LEVEN,  

WIJ ZEGENEN U!   
Voorganger: Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen; met hen en met 

alles wat ademt van genade zingen wij hier: 
Allen: GIJ LOUTER LICHT, EN BRON VAN EEUWIG LEVEN,  

WIJ ZEGENEN U!  

Voorganger: Wij zegenen U om het hoge woord van den beginne, dit licht in ons 
duister, dit brood uit de hemel, de Zoon naar uw hart, gezonden opdat wij 

allen U kennen,    voorgoed zullen leven, gekozen tot vrienden.     
Allen:  HIJ, LICHT UIT LICHT, WOORD VAN DEN BEGINNE, JEZUS 

MESSIAS! 
Voorganger: Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël, de wijnstok op wie wij 

allen zijn geënt. Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken. Hij 
opent ons de ogen, is het licht dat ons vooruit gaat.  

Allen:  HIJ, WARE HERDER, WOORD VAN DEN BEGINNEN, JEZUS 
MESSIAS! 

 Voorganger:  Hij heeft zich gegeven, verloren als graan  gezaaid in de aarde, 
belofte van toekomst. Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht. Geen 

grotere liefde: zijn laatste adem gaf ons het leven. Hij was als brood, 
gebroken, gedeeld, levend brood: zijn lichaam voor ons. Hij werd onze 

beker, een overvloed van bruiloftswijn:  zijn bloed voor ons.  Wij 

gedenken zijn dood, wij vieren het leven: hier reiken wij elkaar wat Hij 
ons gaf.  

Allen:  HIJ, LAM VAN GOD, BROOD UIT DE HEMEL, JEZUS MESSIAS!  
Voorganger:  Erfgenamen van zijn vrede, wij, voorgoed genoemd zijn lichaam, 

dat wij woning zijn voor U. Dat wij ranken van zijn hart zijn,  vruchten 
dragen, die hemel en aarde verheugen.  

Allen: GIJ LOUTER LICHT, EN BRON VAN EEUWIG LEVEN,  
WIJ ZEGENEN U!  

Voorganger:  Zend uw Geest in ons midden, en maak ons tot mensen die zuchten 
naar gerechtigheid   en vernieuwing van deze wereld.   Dat wij met 

Christus en elkaar verbonden zijn   als een levend bewijs dat liefde 
bestaan kan   als macht tegen het duister van deze wereld,   zend 

daartoe uw Geest.  
 Zo bidden wij met allen die ons zijn voorgegaan: ONZE VADER 

 

Breken van brood en schenken van wijn 
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Gemeenschap van brood en wijn 

Neem allemaal van het brood en de wijn,  

en ontvang in deze tekenen de goedheid van de Eeuwige God,  
en de vrede van Jezus Messias, de Geestkracht om je leven te kunnen 

leven. 
 

Dankgebed 
 

 
Slotlied: Lied 150a: 1, 2, 3 en 4 

 
1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor 

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 

die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 

2 Geprezen zij God! Gij allen op aard, 

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 

3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 

Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 

 
4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
 

 

Zegen 
 

Pianospel 

                                                     Na afloop is er koffie en thee. 

 

 
 


