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Viering van de maaltijd van de Heer 
 
 
Welkomstwoord 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
Gemeente gaat staan 
 
Zanggroep zingt: NLB 217: 1-3 
1. De dag gaat open voor het woord des Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als we tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 
 
2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
God onze Vader. 
 
3. Door U geschapen om uit U te leven; 
Hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst.  
 
Stilte 
 
Votum 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
G: En niet laat varen de werken van zijn handen 
 
Drempelgebed 
V: …. Door Jezus Christus onze Heer, 
G: Amen 
 
Gemeente gaat zitten 
 
Inleidend woord 
 
Gebed om ontferming 
Met gesproken responsie:  
V: Zo bidden we samen 

A: Heer ontferm u over ons 



Zanggroep zingt: NLB 274 
1. Wij komen hier ter ere van uw naam 
rond de verhalen die geschreven staan, 
wij schuilen weg als vogels in het riet 
zoekend naar warmte, naar een ander lied. 
 
2. Ontferm u God, kyrie eleison 
Wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
Kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
Zonder U raken wij de liefde kwijt. 
 
3. Wij zingen samen van uw gloria, 
Dank voor het leven, dank U voor elkaar, 
Geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
Leg zo uw glimlach over ons bestaan. 
 
 

Dienst van het Woord 
 
Groet 
V: De Heer zij met u 
G: Ook met u zij de Heer 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
… door Jezus Christus onze Heer, 
G: Amen 
 
Inleiding op de lezing 
 
Lezing: Mattheus 25: 31-46 
Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij 
plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal 
hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen 
zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links.  
Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom 
en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd 
is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was 
een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie 
bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” Dan zullen de rechtvaardigen hem 
antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te 
drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en 
gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe 
gekomen?” En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor 
een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”  
 
Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn 
ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en 
jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik was een vreemdeling 
en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de 
gevangenis en jullie bezochten mij niet.” Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij 



u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet 
voor u gezorgd?” En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze 
onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.” 
Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven’.  
 
Zanggroep zingt: U komt de lof toe NLB 339a 
U komt de lof toe, U het gezang 
U alle glorie, o Vader, 
O Zoon, o Heilige Geest 
In alle eeuwen der eeuwen.  
 
Preek 
 
Zanggroep zingt: NLB 973 
1. Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,  
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,  
en op te vangen wie zijn thuis verloor,  
halleluja,  
 
2. Om voor elkaar te zijn uw hand en voet,  
te helpen wie geen helper had ontmoet:  
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,  
halleluja,  
 
3. om voor elkaar te zijn uw hart en mond,  
om op te komen voor wie is verstomd,  
voor wie gevangen zit of is gewond,  
halleluja,  
 
4. roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,  
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,  
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.  
Halleluja! 
 
Dankgebed en voorbeden  
 
 

Viering van de Maaltijd van de Heer 
 
Inleidende woorden op de viering van het avondmaal 
 

Tafellied: NLB 975: 3, 4 
3. Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn 
ras of huidskleur, rangen, standen – 
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers 
die op zoek naar waarheid zijn. 
 



4. Jezus roept ons tot zijn tafel 
breed en wereldwijd gedekt 
waar de kerk bezit haar aardse 
hemelse ontmoetingsplek. 
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 
deel het lied van liefde weer, 
deel het feest voor heil’ge zondaars, 
wees te gast bij God de Heer. 
 
V: De Heer zal bij u zijn 
G: de Heer zal u bewaren 
V: Verheft u hart 
G: Wij zijn met ons hart bij de Heer 
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God 
G: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
V: U danken wij, God onze Heer 
….. 
Heilig is uw naam! 
 
Zanggroep zingt: (wijs: psalm 136) 
Loof de Heer, want God is goed 
die de mensen leven doet 
en hen als op handen draagt 
liefde die de dood verjaagt. 
 
Dank de Heer die alles schiep 
En ons hier bij name riep 
Heilige groot is uw macht 
Maak ons vrij toon ons uw kracht! 
 
Instellingswoorden 
V: Hij heeft in de nacht van de overlevering 
het brood genomen, 
….. 
Telkens als we samenkomen rond de tafel 
deelt Hij het brood en schenkt Hij de wijn. 
 
Zanggroep zingt: (wijs: psalm 136) 
Loof de Heer want God is goed 
Zie wat Jezus voor ons doet 
Brood is hij voor mij en wijn 
Ik mag gast aan tafel zijn. 
 
V: Bijeen tot zijn gedachtenis 
komen wij tot U, o God, 
…….. 
één wereldwijde gemeente. 
 
Zanggroep zingt: (wijs: psalm 136) 
Loof de Heer want God is goed 
Die ons weer herleven doet 



Toekomst heeft ons aangeraakt 
Vrede voor wie vrede maakt. 
 
Dank de Heer, kom in de kring 
Leef van de verwondering 
Dat ook jij erbij mag zijn 
Bij de brood en bij de wijn. 
 
V: Laten we bidden, met de woorden die Jezus  
ons geleerd heeft: 
A: Onze Vader… 
 
Vredegroet 
V: de vrede van de Heer is met u allen 
G: ook met u is zijn vrede 
 
Nodiging 
 
Delen van brood en wijn 
 
Slotgebed 
 
Allen staan 
 
Zanggroep zingt: NLB 981 
1. Zolang er mensen zijn op aarde 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft 
 
2. Zolang de mensen woorden spreken 
zolang wij voor elkaar bestaan 
zolang zult Gij ons niet ontbreken 
wij danken U in Jezus’ naam. 
 
3. Gij voedt de vogels in de bomen 
gij kleedt de bloemen op het veld  
o Heer gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 
 
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. 
 
5. Daarom moet alles U aanbidden 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
 
Zending en zegen 
Zanggroep zingt: amen, amen, amen. 


