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      Thema: Viering Heilig Avondmaal
Dominee: Ds. G.J. Otter
Mededeling: LET OP ! DIENST IN BONIFATUSKERK VANWEGE VERBOUWING

DE ONTMOETING!

Lied voor de dienst NLB 376: 1, 4 en 5

NLB 376 : 1
Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister,
treed te voorschijn uit het duister
om u met het licht te sieren
en uw zaligheid te vieren.
God wil in zijn welbehagen
u als gast aan tafel vragen,
God, wien hemelen niet binden,
in uw hart een herberg vinden.

NLB 376 : 4
Geen verstand kan dit verklaren,
niets dit wonder evenaren,
dat in 't brood dat wij hier eten
wij met God zijn aangezeten,
in de wijn die wordt gedronken,
Christus' bloed ons wordt geschonken.
O geheim dat wij aanschouwen
God, als wij uw Geest vertrouwen.

NLB 376 : 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.

Welkomstwoord

We zingen: NLB 413: 1 en 3

NLB 413 : 1
Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

NLB 413 : 3
Heer, ontferm u over ons,

open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.

Stil Gebed, Votum en Groet

We zingen: ELB 302 : 1, 2, 3 en 4

ELB 302 : 1
Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart.

ELB 302 : 2
Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

ELB 302 : 3
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Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O Jezus, raak mij aan,
van U wil ik zijn.

ELB 302 : 4
Jezus, op uw Woord
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

Gebed

We lezen: 1 Kor.11: 17 - 34 NBV

We zingen: NLB: 73 : 10 en 9

NLB 73 : 10
Wie heb ik in de hemel, Heer,
behalve U, mijn troost en eer?
Wat kan op aarde mij bekoren?
Alleen bij U wil ik behoren.
Al zou mijn vlees en hart vergaan,
toch zal ik, God, voor U bestaan,
wie ik mijn leven toevertrouw,
Gij zijt de rots waarop ik bouw.

NLB 73 : 9
Nu blijf ik bij U voor altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,

die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.

Preek .

We zingen: NLB 840: 1, 2 en 3

NLB 840 : 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.

NLB 840 : 2
O mijn God, Gij zegt 'ga' en ik ga,
Gij zegt 'ga' en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om
mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.

NLB 840 : 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.

Formulier voor het Avondmaal

We zingen: NLB 34 : 4

NLB 34 : 4
Kom nader, zie en proef,
Opdat men smake naar waardij
des Heren goedheid. Zalig hij
die veilig bij Hem toeft.
Die thuis hoort in Gods kring,
dien met ontzag zijn hoog bewind.
Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt
wacht u verzadiging.

We zingen: NLB 103: 1 en 5

NLB 103 : 1
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

NLB 103 : 5
Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.
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Dankgebed en voorbede

We zingen: ELB 186b: 1 en 2

Wees mijn leidsman, trouwe Here,
voer mij, pelgrim, door de nacht.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
van wie ‘k al mijn steun verwacht.
Brood des hemels, brood des hemels,
voed mij door uw heilige kracht,
voed mij door uw heilige kracht!

Open uw kristalfonteinen,
waar de heilstroom uit ontspringt.
Laat uw wolkkolom verschijnen
als mij moed en kracht ontzinkt.
Doe mij reizen, doe mij reizen
door uw trouwe zorg omringd,
door uw trouwe zorg omringd.

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

Collecte
Eerste collecte: Collecte Kerk in Actie 2022 –
Werelddiaconaat (collectenummer 22085)
Uitgangscollecte: Bij de uitgang of via QR-
code
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