
Orde van dienst voor de viering van het Heilig Avondmaal in de Bongerd op  
zondag 30 september 2012 
 
Voorganger:  ds. M.L.W. Karels 
Organist:  mw. C. Snijder 

 
Orgelspel 
 
Welkom 
 
Zingen: Psalm 100: 1 en 2 (Oude berijming)  

1   Juich aarde, juich alom den HEER', 
  Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
  Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
  Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

2   De HEER' is God; erkent, dat Hij 
  Ons heeft gemaakt (en geenszins wij), 
  Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
  Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 

 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Zingen: Gezang 184: 1, 2 en 3 (herv. bundel) 

1 Vaste rots van mijn behoud, 
  als de zonde mij benauwt, 
  laat mij steunen op uw trouw, 
  laat mij rusten in uw schauw, 
  waar het bloed door u gestort, 
  mij de bron des levens wordt. 
 

2 Jezus, niet mijn eigen kracht, 
  niet het werk door mij volbracht, 
  niet het offer dat ik breng, 
  niet de tranen die ik pleng, 
  schoon ik ganse nachten ween, 
  kunnen redden, Gij alleen. 

3 Zie, ik breng voor mijn behoud 
  U geen wierook, mirr' of goud; 
  moede kom ik, arm en naakt, 
  tot de God, die zalig maakt, 
  die de arme kleedt en voedt, 
  die de zondaar leven doet. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Johannes 6: 48-59 
48 Ik ben het brood des levens. 49 Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn 

gestorven; 50 dit is het brood, dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterve. 51 Ik ben het 

levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; 

en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld.  

52 De Joden dan streden onderling en zeiden: Hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? 53 Jezus dan 

zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed 

drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. 54 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal 

hem opwekken ten jongsten dage. 55 Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. 56 Wie mijn 

vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. 57 Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik 

leef door de Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij. 58 Dit is het brood, dat uit de hemel 

nedergedaald is; niet gelijk de vaderen gegeten hebben en gestorven zijn; wie dit brood eet, zal in eeuwigheid 

leven. 59 Dit zeide Hij, lerende in de synagoge te Kafarnaüm.  

 
Verkondiging naar aanleiding van Johannes 6: 54 
 
 



Zingen: Gezang 358: 1, 2 en 4 

1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
  wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
  verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 
  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. 

 
Woorden van de inzetting 
 
Gebed  
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 65: 1 en 2 (Nieuwe berijming) 
2 Zalig wie door U uitverkoren 
  mag wonen in uw hof, 
  hoezeer hij door zijn schuld verloren 
  terneerlag in het stof. 
  Wij worden door U begenadigd 
  die heilig zijt en goed. 
  Gij die ons in uw huis verzadigt 
  met alle overvloed. 
 

3 Gij antwoordt met geduchte daden, 
  Gij treedt voor ons in 't krijt. 
  God van ons heil, Gij gaat te rade 
  met uw gerechtigheid. 
  O Gij vertrouwen aller landen 
  die ver gelegen zijn, 
  Gij houdt het oordeel in uw handen, 
  de aard' is uw domein. 

Bereiding van brood en wijn 
 
Viering van het avondmaal 
 
Zingen: Gezang 75: 2 en 3 
2   Gij zijt het brood van God gegeven, 
  de spijze van de eeuwigheid; 
  Gij zijt genoeg om van te leven 
  voor iedereen en voor altijd. 
  Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
  met leven midden in de dood. 
 

3  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. 

 
Dankgebed 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 376 

1. Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 

2. Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts voor u alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d’uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 

Zegen 

  

  

  

  


