
Brugkerk, 22 januari 2023, Avondmaal,  

Organist: Arjen Hagels 
Lector: Jacobien Engel 
Koster: Bert Koonstra 
 
Bijbelzondag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thema: “Over jou staat geschreven.”  
 
 
Welkom 
Openingswoord 
 
Lied 221: 1, 2, 3, Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fuDIP9OtP5k 
 
kinderen naar knd 
 
Bijbellezing, Psalm 139  (door Jacobien Engel) 
 
Lied 139b, Heer, U doorgrondt en kent mij (evt. piano) 
 

Overdenking: Thema: “Over jou staat geschreven.”  
 
Lied 362: 1, 3, Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 
 
Gebeden 
 
Aankondiging collecte: Hadassa-Hoeve. (iemand vertelt) 
 
Collecte 
kinderen terug van de kindernevendienst. 
De Tafel wordt bereid 
 
Heilig Avondmaal 
 

Nodiging: 

https://www.youtube.com/watch?v=fuDIP9OtP5k


Voorganger: 

De Heer heeft zijn tafel bereid 
voor wie in Hem geloven en Hem liefhebben. 
Wij nodigen u als dienaren van Jezus Christus 
om dankbaar en gelovig met de lofprijzing in te stemmen 
en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen. 
 
Zingen ELB 295: 1, 2, 3, 4, “Wij worden genodigd aan tafel te gaan”. 
 
Wij worden genodigd aan tafel te gaan. 
Te vieren met brood en met wijn. 
Het feest, zoals Jezus het ook heeft gedaan: 
Wij willen zijn leerlingen zijn. 
 
Waarom is het feest in de kerk hier vandaag?  

Waarom toch die wijn en dat brood?  

Het antwoord is even als toen op de vraag:  

wij werden bevrijd van de dood.  

 

Eens waren we slaaf, maar God maakte ons vrij 

en leidde ons door de woestijn  

naar ‘t land van belofte. Daar mogen ook wij  

weer leren God’s kinderen te zijn.  

 

Wie leert ons dat beter dan de Jezus de Heer  

Hijzelf heeft het ons voorgedaan.  

Al is het vaak moeilijk, toch zullen wij weer  

Hem volgen waar Hij is gegaan. 

 
Lofprijzing:   

Voorg.:  De Heer zal bij u zijn 
  De Heer zal u bewaren 
  Verheft uw hart bij de Heer 
  Brengen wij dank aan de Heer, onze God 
  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
TAFELGEBED 

U danken wij, God onze Heer, 
God van overal en altijd, 
Van mensen, dieren en planten, 
Van water, lucht en aarde, 
Die alle goed maakt 
En alles vasthoudt: Heilig is uw Naam! 
 
Lied 405: 1, 4, Heilig, heilig, heilig,  

 
In Jezus zien we wie U bent: 
Mens onder de mensen, 



Bewogen om hun lot, 
 
Zo nam Jezus het brood, 
Sprak daar de dankzegging over uit, 
Brak het en gaf het aan zijn discipelen, 
en zei: Neem en eet, 
dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. 
Doe dit telkens opnieuw, om mij te gedenken. 
Zo heeft Hij ook de beker genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
hem rondgegeven en gezegd: Drink allen hieruit, 
deze beker die voor jullie wordt uitgegoten 
is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt 
tot vergeving van zonden. 
Doe dit telkens opnieuw, om mij te gedenken. 
Telkens als we samenkomen rond de tafel, 
Deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn. 
 
Uw Geest is gekomen 
Kracht om alles nieuw te maken: 
Brood en beker die naar U wijzen, 
Mensen die op U lijken. 
Geroepen om met U mee te gaan, 
Vormen we een kring van klein en groot 
Een wereldwijde gemeente. 
 
Lied 381: 1, 2, 4, Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
 
Laten wij bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
(uit de NBV-21) 
 

…Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, 
laat 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 vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red 
ons van het kwaad.  
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Komt nu want alle dingen zijn gereed. 
 
Gemeenschap van brood en wijn 
 

Lichaam van Christus voor ons gegeven 



Bloed van Christus voor ons vergoten 
 
Tijdens het lopen zingen we:  
Lied 568a Ubi caritas et amor (piano) 
(vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God) 
 
Dankgebed  

Heer onze God, U bent met ons op weg gegaan. 
Wij hebben Jezus, uw Zoon, mogen herkennen 
in het woord dat tot ons gesproken is 
En in het brood en de wijn waarmee U ons hebt gesterkt. 
Blijf ons nabij, dat we blijven delen in uw liefde en vrede, 
Door Christus onze Heer, Amen 
 
Lied 868: 1, 2, 4, Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere 
 
Zegen  
 


