
ORDE VAN DIENST,  ZONDAG 18 APRIL 2021, TER AAR, AVONDMAAL:    
 
Thema: “Houd van Jezus, omdat Hij jou lief heeft”. 
 
Orgelspel. 
 
Welkom. 
  
Intochtslied: Psalm 33: 1 en 2, melodie gespeeld door organist, woorden uitgesproken 
door voorganger. 
 
Moment van stilte. 
 
Bemoediging en groet. 
 
Zingen: Psalm 33: 8, melodie gespeeld door organist, woorden uitgesproken door 
voorganger. 
 
Kyrië-gebed. 
 
Gloria-lied: “Vreugde, vreugde, louter vreugde”, Evangelische Liedbundel 357: 1 en 5: 
Nederland Zingt: Vreugde vreugde louter vreugde - YouTube 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel. 
 
Kindermoment. 
 
Schriftlezing: Johannes 21: 15 t/m 19. 
 
Lied 649: 2, 3, 5 en 6, melodie gespeeld door organist, woorden uitgesproken door 
voorganger. 
 
Verkondiging. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PJZzOGcTsJQ


 
 
 
Orgelspel. 
 
Lied: Ik wil zingen van mijn Heiland - Nederland Zingt - YouTube 
 
Als voorbeden: “Groter dan ons hart”:  
 
Aankondiging collecten. 
 
Viering van het heilig Avondmaal: 
 
Nodiging: 
Dit is het huis van onze God en hier staat de Tafel van de verrezen Heer. Weest dan 
welkom aan het heilig Avondmaal dat Hij heeft ingesteld tot een teken van zijn liefde en 
genade. Komt en deelt in dit brood en deze vrucht van de wijnstok, gaven van zijn 
overvloed. 
 
De grote lofprijzing: 
V: De Heer zij met jullie allen. 
    Hij is waarlijk opgestaan. 
    Verheft uw hart tot in de hemel 
    waar Christus regeert in heerlijkheid. 
    Laat ons dank brengen aan God. 
    Het is goed Hem te danken en te prijzen. 
 
Tafelgebed: 
Hoe wonderlijk zijn de wegen die Gij met ons gaat: Gij roept ons aan de dag uit 
duisternis en chaos, noemt ons bij name om elkaar tot een hulp te zijn en de aarde in 
vrede te bewonen. 

Wij danken U dat Gij uw mensen kent en ziet, hun roepen hoort in slavernij en 
onderdrukking, uw Naam aan hen doet kennen en naar de vrijheid voert als een herder. 

Wij danken U dat Gij ons voorgaat als een licht, onderweg in de woestijn naar het land 
van brood en verkwikkend water, in woorden van belofte bij monde van profeten. 

Wij danken U dat Gij ons de weg ten leven wijst: Jezus, de man van Nazarath, die onze 
tochtgenoot is van oorlog naar vrede, van nergens vandaan naar U, van U tot elkaar. 

Wij danken U dat Hij ons vergezelt en zegt hoe Gij met mensen omgaat, als Hij de 
Schriften voor ons opent en leert dat sterven leven is en leven delen. 

Groter dan mijn hart 

- Huub Oosterhuis.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=b2Ij7IlaFGI


Want de avond voor zijn sterven heeft Hij immers brood en de vrucht van de wijnstok 
gedeeld met zijn vrienden: 

 Dit brood is heel mijn leven voor jullie 

 En deze beker is een nieuw verbond. 

Zo dikwijls als je dit doet, brood breken en de vrucht van de wijnstok drinken, gedenk 
dan mij. 

Wij bidden U: open ons hart voor Hem die alles heeft volbracht en ontsluit ons het 
geheim van zijn lijden en sterven: Hij is de knecht, door U verheven. 

Zend ons uw Geest om te getuigen van Uw trouw en genade: dat wij het liefhebben en 
de aarde maken tot nieuw land, waar het brood wordt gebroken tot voedsel voor allen 
en de beker rondgaat tot ieders vreugde. 

Waar mensen en volkeren elkaar bij name noemen en de vredeshand gaan reiken, het 
duister van de dood zal verdwijnen in het licht van de nieuwe morgen. 

Waar wij U dankzeggen om alles wat Gij voor ons zijt: Eerste en Laatste, Begin en 
Einde: Bron van leven. Amen. 

Lied 975: 4, organist speelt de melodie, de woorden verschijnen in beeld, iedereen kan 
in gedachten meezingen. 
 
Laten we bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons heeft gegeven: 
ONZE VADER IN DE HEMEL, 
LAAT UW NAAM GEHEILIGD WORDEN, 
LAAT UW KONINKRIJK KOMEN 
EN UW WIL GEDAAN WORDEN 
OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL. 
GEEF ONS VANDAAG HET BROOD 
DAT WIJ NODIG HEBBEN. 
VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN, 
ZOALS OOK WIJ HEBBEN VERGEVEN 
WIE ONS IETS SCHULDIG WAS. 
EN BRENG ONS NIET IN BEPROEVING, 
MAAR RED ONS UIT DE GREEP VAN HET KWAAD. 
WANT AAN U BEHOORT HET KONINGSCHAP, 
DE MACHT EN DE MAJESTEIT, 
TOT IN EEUWIGHED, AMEN. 
 
Komt dan en deelt in zijn gaven, want zo wil de Heer met ons zijn. 
 
Gemeenschap van brood en wijn. 
 
Dankgebed. 
 
Slotlied:  Jezus ik wil heel dicht bij U komen - Nederland Zingt - YouTube 
 
Zegen. 
 
Orgelspel. 

https://www.youtube.com/watch?v=62lvqQJsho0

