
  Thema: 'De (bruids)sluier weggenomen'

Zingen voor de dienst:
- Oefenlied: Lied 762 ('De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan') (zie verderop 
voor muzieknoten)
- Opw. 464 ('Wees stil voor het aangezicht van God') 

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 107:1,4
1. Gods goedheid houdt ons staande
 zolang de wereld staat!
 Houdt dan de lofzang gaande
 voor God die leven laat.
 Al wie, door Hem bevrijd
 uit ongastvrije streken,
 naar huis werd heengeleid,
 zal van zijn liefde spreken.

4. Laat ons nu voor den HERE
 zijn goedertierenheid
 toezingen en vereren
 de God die ons bevrijdt.
 Want wie zijn hulp verlangt,
 Hem aanroept in gebeden,
 verlost Hij uit de angst
 en leidt Hij tot den vrede.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Mattheüs 26-26-29 (NBV)
26Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak 
het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn li-
chaam.’ 27En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker 
met de woorden: ‘Drink allen hieruit, 28dit is mijn bloed, het bloed van het ver-
bond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. 29Ik zeg jullie:
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vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag 
komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’

Schriftlezing: Jesaja 25:6-9 (NBV)
Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten voor alle volken een feest-
maal aan: uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en 
vet, met pure, rijpe wijnen. 7Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken 
het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. 8Voor altijd doet hij 
de dood teniet. God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, de smaad van zijn 
volk neemt hij van de aarde weg – de HEER heeft gesproken. 9Op die dag zal men 
zeggen: ‘Hij is onze God! Hij was onze hoop: hij zou ons redden. Hij is de HEER, 
hij was onze hoop. Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’

Zingen: Lied 762:1,2,3

2  Gezuiverd en belegen is de wijn,
 zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen;
 op deze berg zal 't feestlijk toeven zijn,
 hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen.

3  Op deze berg neemt Hij de sluier weg
 waar alle volkeren mee zijn omwonden;
 de duisternis zal worden afgelegd,
 geheimen opgeklaard, boeien ontbonden.

Verkondiging 

Zingen: Lied 565:1,3,6 (mel. lied 243)
1. Het hoogste woord daalt uit het licht
 en blijft toch voor Gods aangezicht.
 Het geeft zich over aan de nacht,
 zo wordt zijn grote werk volbracht.

3. In twee gedaanten, brood en wijn,
 wil Hij ons aller voedsel zijn.
 Hij geeft zichzelf, zijn vlees en bloed,
 zodat Hij ons volkomen voedt.



6. De enige, drie-ene Heer,
 zij eeuwig alle lof en eer,
 die in het vaderland ons geeft
 het leven dat geen einde heeft.

Wat doen we bij het avondmaal?

Gebed

Zingen: Lied 376:2
2. Ach ik honger naar uw goedheid,
 Zoon des mensen, naar uw zoetheid.
 Tranen schrei ik van verlangen
 om uw spijze te ontvangen,
 dorstende in al mijn denken
 naar de drank die Gij zult schenken,
 totdat brood en wijn mij geven
 deel, o Christus, aan uw leven.

Zingen bij de tafels: Lied 376:5,6,7
5. Jezus, oorsprong van mijn leven,
 zon van vreugde, hoog verheven,
 Jezus, hart van mijn beminnen,
 levensbron en licht der zinnen,
 zie ik val hier voor uw voeten,
 laat mij waardig U ontmoeten,
 mij genieten van uw spijze,
 bij U zijn om U te prijzen.

6. Heer, wien liefde heeft bewogen
 neer te dalen uit den hoge,
 die gewillig hebt uw leven
 in de dood voor ons gegeven,
 en uw kostbaar bloed doen vloeien,
 dat wij daaruit zouden bloeien,
 en uw lieflijke geschenken
 altijd liefelijk gedenken.

7. Jezus, ware levensspijze,
 laat mij op de rechte wijze
 eten ‘t brood van uw genade
 tot genezing, niet tot schade,
 Laat mijn ziel uw liefde ervaren,
 die Gij eens zult openbaren,
 als ik zal zijn aangezeten
 en het brood met U zal eten.

Dankgebed



Inzameling van de gaven: 1e collecte voor de Diakonie
          2e collecte voor Pastoraat en Eredienst

Zingen: Opw. 705
1. Aan de maaltijd wordt het stil,
 als de meester knielen wil,
 en vol liefde als een knecht,
 elk apart de voeten wast en zegt:

 Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
 dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
 Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
 dit is wat de wereld ziet van Mij
 Als je Mij gaat volgen

 Refrein
 Toon mijn liefde, aan de ander
 dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
 Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
 dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

2. In de wereld wordt het stil,
 als wij doen wat Jezus wil
 en gaan dienen als een knecht,
 zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:

 Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
 dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
 Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
 dit is wat de wereld ziet van Mij
 Als je Mij gaat volgen
 Refrein

Heenzending en Zegen
Amen (3x)

De collecte bij de uitgang is bestemd voor Aflossing en Onderhoud Kerkelijke 
gebouwen

  Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

 De volgende erediensten zijn vastgesteld voor zondag 10 maart a.s.
  Aanvang: 10.00 uur voorganger: ds. G.H. Labooy
  Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. H.J. van Maanen


