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Welkom en mededelingen 
 
Gezang 454: 1, 3 
1 Wat zou ik zonder U geweest zijn, 
hoe zou ik zonder U bestaan? 
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn 
en eenzaam door de wereld gaan. 
Mijn liefde tastte in den blinde. 
Een afgrond lag in het verschiet. 
En waar zou ik een trooster vinden 
die werk'lijk wist van mijn verdriet? 
3 Maar Christus gaf mij taal en teken 
en ik ben zeker van zijn stem. 
De nacht is voor het licht geweken, 
het grond'loos lot krijgt zin door Hem. 
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid 
bij water, woord en brood en wijn, 
omdat ik weet van zijn nabijheid 
waar twee of drie vergaderd zijn. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Psalm 62: 1, 4 
1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
4 Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, 
Hij immers schenkt u altijd weer 
zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen. 
Wankel dan niet, want Hij staat vast, 
Hij is, ook als het onheil wast, 
uw rots, uw enige vertrouwen. 
 
Gebed 
 
Bijbellezing: 2 Korintiërs 6: 1–10 (NBV 21) 
1Als Gods medewerkers sporen wij u dan ook aan: 
laat de goedheid die Hij u bewijst niet tevergeefs 
zijn. 2God zegt: ‘Wanneer de tijd daarvoor geko-
men is, luister Ik naar je, op de dag van de redding 
help Ik je.’ Nu is de tijd daarvoor gekomen, nu is de 
dag van de redding. 3Om onze verkondiging niet te 
schaden geven wij niemand ook maar enige aan-
stoot. 4Als dienaren van God bevelen wij onszelf 
juist aan door altijd in alles te volharden: in tegen-
spoed, nood en ellende, 5onder lijfstraffen, in ge-
vangenschap en onder volkswoede, onder zware 
inspanningen, slaapgebrek en honger, 6door op-
rechtheid en kennis, door geduld en vriendelijk-
heid, door de gaven van de heilige Geest en onge-
veinsde liefde, 7door de verkondiging van de waar-
heid en de kracht van God. We vallen aan en ver-
dedigen ons met de wapens van de gerechtigheid, 
8we worden geëerd en gesmaad, belasterd en ge-
prezen. We worden bedriegers genoemd maar 
spreken de waarheid, 9we zijn vreemdelingen maar 
toch bij iedereen bekend, we sterven maar toch le-
ven we, we worden gestraft maar niet aan de dood 
prijsgegeven, 10we hebben verdriet maar toch zijn 
we altijd verheugd, we zijn arm maar toch maken 

we velen rijk, we bezitten niets maar toch hebben 
we alles. 
 
Psalm 119: 6 
6 O God, ik ben van harte zeer verblijd 
over de weg van uw getuigenissen. 
In uw bevelen ligt mijn zaligheid, 
ik zal mij van uw wegen vergewissen. 
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt, 
laat mij, o HEER, geen van uw woorden missen. 
 
Preek 
 
Gezang 473: 1, 5, 7, 9 
1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
5 Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw Heil'ge Geest er woon'. 
7 Neem, o Trooster, mijn verdriet, 
Gij veracht mijn tranen niet. 
Maak dat ook in mij uw kracht 
steeds in zwakheid wordt volbracht. 
9 Neem en zegen alle vreugd, 
al 't geluk dat mij verheugt. 
Maak dat ik mij nimmer schaam 
mens te wezen in uw naam. 
 
 
AVONDMAAL 
Onderwijs over het Avondmaal: formulier 4 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze 
Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
neergedaald in het rijk van de dood, 
op de derde dag opgestaan van de doden, 
opgevaren naar de hemel, 
en zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest; 
ik geloof de heilige, katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
vergeving van de zonden, 
de opstanding van het lichaam 
en het eeuwige leven. 
Amen. 
 
Gezang 358: 1, 2, 4 
1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 
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maar troost mij met uw woord: het is volbracht. 
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. 
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. 
 
Viering van het avondmaal 
 
Gezang 358: 6 
6 Wees voor ons de wijn, 
dat wij van U drinken. 
Wees voor ons de pijn, 
dat wij in U zinken, 
dat wij in U zijn. 
 
 
Dankzegging en voorbeden 
Collecten: 

1. Beurzen theologische studenten Frankrijk 
2. Emeritikas

Gezang 75: 1, 10, 15 
1 U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
10 U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
15 O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 
 
Zegen (3x amen) 


