
Liturgie zondag 3 juni 2018 
Kerkelijk Centrum Irene 
19.00 uur 
 
Voorganger: Ds. J.A. Antonides 
 
 
orgelspel 
  
De Paaskaars brandt  
  
Lied vooraf aan de dienst:  1010 : 1,2,4 
 
1010: 1 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 
 
 
1010:2  
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 



 
1010:4  
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 
 
  
Welkom, afkondigingen. 
  
  
Intochtslied:   100 :   1,2,3,4 
 
100:1  
Juich Gode toe, bazuin en zing. 
Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 
 
100:2  
Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 
 
100:3  
Treed statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Hef hier voor God uw lofzang aan: 



Gebenedijd zijn grote naam. 
 
100:4  
Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
  
Stil gebed – bemoediging – groet,  Klein Gloria (=lied 
195). 
 
195:1  
Ere zij de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen. 
  
Zingen:   63 : 1 
 
63:1  
Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
naar U Heer, strekt zich mijn verlangen. 
Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
die leven zijt en leven laat. 
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
en dorsten naar U in een land, 
waarop de zon verzengend brandt, – 
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 
  
Voorbereiding: 
  



Geloofsbelijdenis 
  
Zingen:  63 : 2 
 
63:2  
Eens zag ik in uw tempelhof 
U in uw glorie hoogverheven, 
wiens gunst mij meer is dan het leven, 
mijn lippen stamelden uw lof. 
Mijn leven lang wil ik U prijzen, 
uw naam aanbidden, want Gij voedt 
mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed. 
O Heer, ik wil U dank bewijzen. 
  
Het Woord 
  
Gebed bij de opening van het Woord 
  
in de avond:  
 
  
Schriftlezing Lucas 22: 39-46 
 
 
Lucas 22:39-46 
Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de 
Olijfberg. De leerlingen volgden hem. Toen hij daar was 
aangekomen, zei hij tegen hen: 'Bid dat jullie niet in 
beproeving komen.' En hij liep bij hen weg, tot ongeveer 
een steenworp ver, en knielde daarna neer om te 
bidden. Hij bad: 'Vader, als u het wilt, neem dan deze 
beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u 
wilt gebeuren.' Uit de hemel verscheen hem een engel 



om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door 
doodsangst, maar bleef bidden; zijn zweet viel in grote 
druppels als bloed op de grond. Toen hij na zijn gebed 
opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze 
van verdriet in slaap waren gevallen, en hij zei tegen 
hen: 'Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet 
in beproeving komen.'(NBV) 
  
Zingen:  919 :  1,2 
 
919:1  
Gij die alle sterren houdt 
in uw hand gevangen, 
Here God, hoe duizendvoud 
wekt Gij ons verlangen! 
Ach, ons hart / is verward, 
leer het op uw lichte 
hoge rijk zich richten. 
 
919:2  
Want de lichten die wij zelf 
aan de hemel stelden, 
glinsterend in het zwart gewelf, 
sterren, ongetelde, – 
al hun glans / dooft nochtans, 
dan is heel ons leven 
door de nacht omgeven. 
  
Verkondiging 
 

Zingen:  919 :  4 
919:4  



Christus, stille vaste ster, 
o Gij licht der lichten, 
waarnaar wij van her en der 
onze schreden richten, – 
geef ons moed; / ’t is ons goed 
U te zien, getrouwe, 
uw hoog rijk te aanschouwen. 
 

  



De maaltijd van de Heer: 
  
Onderwijzing 
  

Voorganger: In het heilig Avondmaal gedenken 
wij hoe onze Heer en Heiland Jezus Christus in 
de wereld is gekomen om ons te verlossen. 
Wij vieren en gedenken hoe Hij geleefd heeft ten 
bate van anderen, zonder voorbehoud, ten einde 
toe. 
Onschuldig is Hij ter dood veroordeeld, tot de 
dood op het kruis. 
Voor ons is Hij gestorven en begraven. 
Op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden en 
nieuw leven heeft hij gebracht: verzoening voor 
allen die gebukt gaan onder het juk van zonde 
en dood. 

                    
Vele malen heeft onze Heer gegeten en 
gedronken met tollenaars en zondaars, met al 
wie zijn leven wilde delen, met zijn vrienden, 
zoals in die laatste nacht, toen Hij een teken 
heeft gesteld van zijn eindeloze liefde en trouw 
en zichzelf gegeven heeft als brood voor de 
wereld. 
  
Aan hen die Hem zo lief waren, en ook aan ons, 
heeft Hij de opdracht gegeven om te doen wat 
Hij gedaan heeft: brood en wijn – tot zijn 
gedachtenis. 
En zo nodigt Hij ons hier en nu aan zijn maaltijd, 
een vreugdemaal voor heel het volk van God. 



Van oost en west, van noord en zuid zullen de 
volken der aarde komen en aanzitten in het 
koninkrijk van God. 
  
Laat ons dan delen in het feest dat de Heer voor 
ons bereid heeft. Rondom  en vanaf deze tafel, 
de tafel des Heren, waar het brood ons zal 
verzadigen en de wijn ons hart verheugt. 
 

Avondmaalscollecte,   
lied: 365 : 4,5 
 

  



365:4  
Wij wijden U de schoven, 
wij wijden U het brood, 
want brood komt uit den hoge 
van bij de Here God, 
voor wie de halmen buigen – 
tot eer van U, o God en Heer, 
halleluja! 
 
365:5  
Wij brengen U de druiven, 
wij plengen U de wijn, 
die zal van U getuigen, 
die zal U eigen zijn, 
geheel en al U eigen – 
tot eer van U, o God en Heer, 
halleluja! 

  
  



Nodiging 
  

Voorganger: De Heer heeft zijn tafel bereid voor 
wie op Hem vertrouwen en Hem liefhebben. 
Christus nodigt ons om, dankbaar en 
gelovig, straks  brood en wijn uit zijn hand te 
ontvangen. 

  
Vredegroet:   voorganger : De vrede van de Heer zij altijd 
met ons. 
 

Zingen :  1010 : 3 
 
1010:3  
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 
 
Gebed :                          
Gezegend zijt Gij, God, 
Schepper van al wat leeft. 
Uit uw milde hand 
hebben wij gaven ontvangen. 
Aan U dragen wij op 
de vruchten van de aarde, 
brood en wijn, 
het werk van onze handen. 
Maak het voor ons 



en voor allen tot leeftocht 
op weg naar uw koninkrijk, 
voor nu en altijd. 
Amen 
  
  



Inzettingswoorden 
  

Voorganger:  Hoort dan de woorden van de 
inzetting van het heilig Avondmaal van onze 
Heer Jezus Christus. 
In de nacht waarin de Heer Jezus werd 
overgeleverd, nam Hij een brood, sprak de 
dankzegging uit, brak het en zei: 
"Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn 
gedachtenis." 
Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd 
afgelopen was en Hij zei: 
"Deze beker is het nieuwe verbond in mijn 
bloed. Doet dit, zo dikwijls gij eruit drinkt, tot 
mijn gedachtenis." 
Want zo dikwijls gij dit brood eet en uit de 
beker drinkt, verkondigt gij de dood des 
Heren, totdat Hij komt. 

  
  

Voorganger:           Zoals de Heer Jezus in 
de nacht dat Hij werd overgeleverd, brood 
en wijn nam, zo nemen wij hier dit brood en 
deze beker om de maaltijd van de Heer te 
vieren. 
En zoals Hij God dankte en zegende, laat 
ons zo naderen tot God met onze gebeden 
en onze lofprijzing. 

  
  



Zingen:  136 : 1, 11 
 
136:1  
Loof de Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
136:11  
Loof de Heer, die in de nacht 
der vernedering aan ons dacht, 
die de tirannie verdrijft 
door zijn gunst die eeuwig blijft. 
  
Gebed om de Heilige Geest 
  

Voorganger: Zend dan, o God, uw Heilige Geest, 
zodat wij eten en drinken het leven dat niet 
vergaat. 
En zoals dit brood dat wij breken was verstrooid 
over de velden maar werd samengebracht en 
één is geworden, breng zo uw gemeente bijeen 
van heinde en ver in het rijk van uw vrede. 
Want U alleen komt alle eer toe    door Jezus uw 

Dienaar in eeuwigheid! 
Amen 

  
Zingen:  136 : 12, 13 
 
136:12  
Loof de Heer, die al wat leeft 
dagelijks zijn spijze geeft, 
die ons laaft en die ons voedt. 



Eeuwig is Hij trouw en goed. 
 
136:13  
Aan de God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
  
 het Onze Vader. 
  
Gemeenschap van brood en wijn:  
  
Lofprijzing/dankzegging : 
  

Gebed:  U zeggen wij lof en dank, hemelse 
Vader, dat Gij ons de gemeenschap met uw 
Zoon geschonken hebt; 
en wij bidden u: laat deze gemeenschap in ons 
altijd sterk zijn, 
opdat wij als nieuwe mensen leven, U ter eer, 
onze naaste tot heil..........., 
 

Lied: 365:7 
 
365:7  
Gij hebt U zelf gegeven 
als zaad voor ons ontkiemd, 
uw hart en ziel en zegen, 
Gij zijt het die ons dient 
met vlees en bloed en leven – 
o God en Heer, groot is uw eer, 
halleluja! 
  



waarna GEBEDEN EN GAVEN:  de gebeden 
   

gewone inzameling van de gaven,  (orgelspel) 
  
Slotlied:  575 : 1,6 
  
Wegzending en Zegen 
  
Zingen: Amen, amen, amen 
  
orgelspel. 

 


