Dienst thuis viering Heilig Avondmaal
Welkom en mededelingen
Psalm 111: 1 en 5
1. Van ganser harte loof ik Hem
in 't midden van Jeruzalem,
den HEER in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van de HEER,
Hij doet wie lust heeft aan Zijn leer
de schoonheid van Zijn heil aanschouwen.
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5. Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd
en Zijn verbond staat voor altijd,
een licht hoog op de berg ontstoken.
Heilig en zeer te duchten is
Zijn Naam in de geschiedenis:
nooit wordt wat Hij belooft verbroken.

Gelegenheid voor stil gebed
Votum en Groet
Korte inleiding op de dienst
We zingen Lied 23c

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, wijst mij een groene streek,
daar rust ik aan een stille stroom en niets dat mij ontbreekt.
2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, doet mij Zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid, ter ere van Zijn Naam.
4. Terwijl de vijand toe moet zien, maakt U mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, en redt mij in gevaar.

Gebed
Moment met de kinderen
Schriftlezing: Exodus 16: 32-36 (NBG): 32Mozes zeide: Dit is wat de HERE geboden heeft: vul er een gomer

mee, om het voor de toekomende geslachten te bewaren, opdat zij het brood zien, dat Ik u in de woestijn te eten
heb gegeven, toen Ik u uit het land Egypte leidde. 33Daarom zeide Mozes tot Aäron: Neem een kruik, doe daarin
een volle gomer manna en leg dit voor het aangezicht des HEREN, om het voor de toekomende geslachten te
bewaren. 34Zoals de HERE Mozes geboden had, legde Aäron het vóór de Getuigenis ter bewaring. 35De Israëlieten
nu hebben veertig jaar het manna gegeten, totdat zij kwamen in bewoond land; het manna hebben zij gegeten,
totdat zij kwamen aan de grens van het land Kanaän. 36Een gomer nu is het tiende van een efa.

Evangelielezing Johannes 6: 48-56 (NBV21): 48Ik ben het brood dat leven geeft. 49Uw voorouders

hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. 50Maar dit is het brood dat uit de hemel is
neergedaald; wie dit eet sterft niet. 51Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand
dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat Ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.’
52
Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren: ‘Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten
geven!’ 53Daarop zei Jezus: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed
niet drinkt, hebt u geen leven in u. 54Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal Ik
op de laatste dag laten opstaan. 55Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. 56Wie mijn
lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik blijf in hem.

Psalm 77: 4

God, op wat Gij eens verrichtte,
wil ik mijn betrouwen stichten.
Wat Gij eens gedaan hebt is
steeds in mijn gedachtenis.
Heel de wereld zag uw sterkte,
zag de wond’ren die Gij werkte,
toen Gij, groot in heiligheid,
Jakobs volk hebt uitgeleid.

Verkondiging

Lied 653: 2, 6

2 Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

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.

Viering van het Heilig Avondmaal
- Geloofsbelijdenis
- Lied 415: 3

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

- Onderwijzing bij het Avondmaal
- Avondmaalscollecte vervalt hier, mag op een ander moment worden gegeven
- We zingen ELB 374: 1 en 2 / Hh 654: 1 en 2

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.
Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

- Gebed
- Nodiging
- Delen van brood en wijn
- Bijbeltekst
- Lied 903: 2

Als een vogel, die zijn tere
jongen met de vleugels dekt,
zo houdt over mij de Here
Zijn beschuttende arm gestrekt.
Alles wendt Hij mij ten goede,
Hij is bij mij nacht en dag,
ja, van voor ik 't licht nog zag,
ben ik veilig in Zijn hoede.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

Bij de tweede tafel, na de Bijbeltekst: Lied 903: 6
Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben Uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen, hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.

Gebeden
Collectemoment
We zingen Lied 704: 1 en 3
1 Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
Zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

Zegen met gesproken Amen

3 Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt Zijn eer,
de toekomst is Zijn rijk.

