
    Thema: ‘Transsubstantiatie’
Zingen voor de dienst:
- Opw. 318 (HH 513) ‘Eet het brood met Mij’
- Lied 376:2,3,7 ‘Ach ik honger naar Uw goedheid’

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 118:6,7
6. Des HEREN hand is hoog verheven,
 des HEREN rechterhand is sterk.
 Ik zal niet sterven, ik zal leven
 en zingen van des HEREN werk.
 De HEER heeft mij wel zwaar geslagen,
 maar niet verlaten in mijn nood,
 en zijn genadig welbehagen
 gaf mij niet over aan de dood.

7. Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden
 de poorten der gerechtigheid.
 Laat mij de voorhof binnentreden
 en loven ‘s HEREN majesteit.
 Dit is de poort, de poort des HEREN,
 Gods knechten zullen binnengaan.
 God van mijn heil, U wil ik eren,
 nu ik uw antwoord heb verstaan.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Begintekst: 1 Korintiërs 10:16
De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging  zegenen, is die 
niet de gemeenschap met het bloed van  Christus? Het brood dat wij breken, is 
dat niet de gemeenschap met het lichaam van  Christus? (HSV)

Zingen: Lied 840:1,3
1. Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom,
 want mijn leven is onder de macht gesteld
 van de Heer die mijn dagen en nachten telt
 en de Heer zegt kom en ik kom.
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3. Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt,
 ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn
 en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
 en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Matteüs 26:26-28
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 
lichaam.’ 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  (nieuwe) 
verbond, dat voor velen wordt vergoten tot  vergeving  van  zonden.

Zingen kinderlied: HH 62 ‘De muren van Jericho’
1. Jericho had muren, 
 van metersdikke steen.
 maar God zei tegen Israël
 je komt er wel doorheen.
 Ze bliezen op de horens
 en sloegen op de trom,
 ze juichten voor de Here
 in Zijn heiligdom.

 Refrein:
 En de muren van Jericho,
 die muren van Jericho vielen om.
 De muren van Jericho,
 de muren van Jericho vielen om.

2. Misschien heb jij zo’n Jericho,
 een levensgroot probleem,
 het lijkt alsof het muren heeft
 je komt er niet doorheen.
 Dan kun je Jezus danken,
 dat Hij het overwon,
 en juichen voor de Here
 in Zijn heiligdom.

 Refrein:
 En de muren van Jericho,
 de muren van Jericho vallen om.
 de muren van Jericho,
 de muren van Jericho vallen om.

Kinderen gaan naar de nevendienst

Verkondiging 



Zingen: HH 523:2,3
2. 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.

3. 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.

Onderwijzing

Gebed

Zingen: Opw. 737 (HH 517): 1,3,4
1. U nodigt mij aan tafel, 
 om dicht bij U te zijn;
 te proeven van het leven, 
 dat U deelt door brood en wijn.
 U leidt mij in de stilte, 
 ik volg U met ontzag:
 een plaats van rust,
 waar ik U ontmoeten mag.

4. U deelt met mij de maaltijd, 
 reikt mij verzoening aan.
 Uw liefde is nog groter 
 dan de schuld die is voldaan.
 U toont mij uw genade, 
 die werkzaam is in mij:
 door de kracht van uw genade 
 ben ik vrij!

Zingen bij de tafels: Lied 381:2,4,5,6
2. Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
 het heilig feest van uw gedachtenis;
 schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
 in ‘t teken van uw lichaam en uw bloed.

3. De beker in uw handen, 
 neem ik vol liefde aan,
 uit handen die verwond zijn, 
 waarin de tekens staan.
 Geen woorden meer van oordeel, 
 genade onverdiend,
 die aan tafel wordt geproefd 
 en wordt gezien.



4. Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
 waar is de bron waaruit ik drinken moet?
 Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
 voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

5. Nu ik mijn hand strek naar ‘t gebroken brood
 en neem de beker, die Gij zelf mij bood,
 hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;
 berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.

6. U wil ik danken, grote Levensvorst;
 Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
 Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
 in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Na de tweede tafel komen de kinderen terug van de nevendienst

Dankgebed

Inzameling van de gaven: 1e collecte bestemd voor ‘Noach’s ark
2e collecte voor Pastoraat en Eredienst

Zingen: Lied 981:4
4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
 Gij redt de wereld van de dood.
 Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
 zijn lichaam is het levend brood.

Heenzending en Zegen
Amen (Lied: 415:3)
3. Amen, amen, amen!
 Dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer,
 Amen, God, uw naam ter eer!

De collecte bij de uitgang is bestemd voor aflossing en onderhoud Kerkelijke 
gebouwen

   Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

   De volgende Eredienst is vanavond.
 Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds.G.H. Labooy (voorzetting H.A.)


