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Orde voor de Avondmaalviering 

op vrijdag 17 februari 2023 aanvang 14.30 uur 
in de Borgerhof 

 
         Voorganger: Ds. A. J. (Anneke) Wouda 

Pianist: Joop de Vries 
Diaken: Johan Luinge 

 
Pianospel 
 
Welkom 
 
Zingen: Lied 272: 1 
 

1. Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here. 
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid. 
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren 
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt. 

 
 
Groet en Bemoediging   
 
Zingen: Lied 315: 1, 2 
 

1. Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefde ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 
werd kinderen geopenbaard. 

 
2. En of een mens al diep verloren 
en ver van U verzworven is, 
Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
vernieuwd door uw getuigenis. 
Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
heeft uit het graf ons opgericht, 
doet ons in vrijheid ademhalen 
en leven voor uw aangezicht. 

 
Gebed 
 
Uit de Bijbel: Deut. 30: 15-20 
 
Korte meditatie 
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Lied: Ik wandel in het licht met Jezus ELB 184: 1, 2, 4 (lied-refrein-lied-refrein) 
 

1. Ik wandel in het licht met Jezus. 
Het donk’re dal ligt achter mij 
en ’k weet mij in zijn trouw geborgen; 
welk een liefdevolle vriend is Hij. 
 
Refrein: 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en ’k luister naar ijn dierb’re stem 
en niets kan m’ ooit van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 
2. Ik wandel in het licht met Jezus, 
geen duist’re wolk bedekt de zon. 
en ’k kan niet anders, ’k moet Hem prijzen, 
die de zonde in mij overwon. 
 
Refrein: 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en ’k luister naar ijn dierb’re stem 
en niets kan m’ ooit van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 
4. Ik wandel in het licht met Jezus, 
o mocht ik zelf een lichtje zijn, 
dat straalt temidden van de wereld, 
die gebukt gaat onder zorg en pijn. 
Refrein 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en ’k luister naar ijn dierb’re stem 
en niets kan m’ ooit van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 

 
Collecte 
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AVONDMAALSLITURGIE    (Liedboek 403e) 
 
Nodiging 
V: De Heer geeft zijn tafel bereid  

voor wie op Hem vertrouwen en Hem liefhebben. 
Christus nodigt ons om dankbaar en gelovig  
met de lofprijzing van zijn kerk in te stemmen  
en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen. 

 
Vrede groet 
V: Vrede met u allen.  
 
Tafelgebed 
V: Breng dank aan God, want Hij is goed. 
 
A:     Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
V: U komt de lof toe, machtige God,  

om het licht van deze dag,  
om het leven uit uw hand,  
om de liefde ons gegeven. 
U komt de lof toe eeuwige God,   
om de werken die U doet,  
om de redding ons gebracht,  
om uw Woord dat richting wijst. 

 U komt de lof toe, heilige God,  
om de mens naar uw hart,  
uw Zoon tot ons gezonden,  
Jezus Christus, onze Heiland, 
Die op de avond voor zijn lijden  
het brood genomen heeft, gebroken,  
en het deelde met zijn vrienden:  
‘Neem en eet, mijn lichaam voor u.’ 

 Die de beker heeft genomen  
en hem deelde met zijn vrienden:   
‘Het nieuwe verbond in mijn bloed,  
vergoten tot vergeving en verzoening.’ 

  U komt de lof toe, omwille van Hem  
die wij hier en nu gedenken  
met dit brood en deze beker. 
Zend uw Geest, kom in ons midden. 
Bind ons samen tot één lichaam  
dat tintelt van leven en geestkracht,  
met handen die gerechtigheid doen  
en voeten die gaan op de weg van de vrede. 

 
A: Maak ons één, doe ons herleven. 
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V: Zo loven en zegenen wij U  
met allen in hemel en op aarde,  
want Hij is onze redder en bevrijder,  
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. 

 

A: Aan U de eer, de macht, de glorie. 
 

V: Bidden wij het gebed dat Jezus ons geleerd heeft 
 

A: Onze Vader … 
 

Instellingswoorden 
Toen Jezus met zijn leerlingen. Voor hij gevangen werd genomen, de maaltijd 
gebruikte nam hij het brood sprak de zegenbede erover uit, brak het en zei:  
 

’Neem en eet,  
dit is mijn lichaam,  
voor u gegeven  
doe dit tot mijn gedachtenis 
 

Toen nam Jezus de beker,  
sprak de dankzegging erover uit  
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: 
 

Neemt en drinkt allen hieruit 
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
Voor u vergoten, tot vergeving van zonden; 
Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis 
 
Zoals onze Heer Jezus, in de nacht van de overlevering, 
brood en wijn nam, zo nemen wij hier dit brood en deze beker  
om de maaltijd van de Heer te vieren en Hem te gedenken 
 
Delen van brood en wijn 
 
Dankgebed 
 
Slotlied: 415: 1, 2 
 
1. Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 

2. Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 

 
Zegen 
 

Zingen: Lied 415: 3 
 

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 


