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2023-01-15 Liturgie middagdienst 
 
Votum & Groet 
 
Zingen: Psalm 118:1,5 
 
Gebed 
 
Zingen: Psalm 118:9 
 
Formulier om het heilig avondmaal te vieren (5)  
 
Gebed 
 
Zingen van de Geloofsbelijdenis: Evangelische Liedbundel 289 (melodie: “Wat de toekomst brengen moge”) 

1. Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is, 
 louter goedheid en genade, licht in onze duisternis. 
 Hij, de Koning van de kosmos, - het gesternte zingt zijn eer - 
 heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer. 
  
2. Ik geloof in Jezus Christus die voor ons ter wereld kwam. 
 Zoon van God en Zoon des Mensen goede Herder, Offerlam. 
 Door te lijden en te sterven - groot is het geheimenis - 
 schenkt Hij mij het eeuwig leven, dat uit God en tot God is. 
  
3. Ik geloof dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan 
 en op Pasen - God zij glorie -  uit het graf is opgestaan. 
 Door het brood - dit is mijn lichaam - door de wijn - dit is mijn bloed - 
 geeft de Vredevorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed. 

 
Dankzegging (1) (aan tafel) 
 
Avondmaalscollecte 
 
Zingen: Lied 834:1,2,3 
 
Gebed Avondmaalsformulier 
 
Lezen: Jesaja 1:16-19 (NBV21) 
 
Lezen: Johannes 2:1-11 (NBV21)  
 
Zingen: Opwekking 710 
 
Verkondiging 
 
Zingen: NLB 793:2, 3a/1b (let op: een combinatie van 2 coupletten) 

2.  Bron van liefde, licht en leven, zon die hartverwarmend schijnt, 
Woord van hogerhand gegeven, trouw en teder tot het eind –  
al zou ons een vijand haten, al gaat zelfs de liefste heen, 
liefde zal ons nooit verlaten: Gij, Gij laat ons nooit alleen. 

 
3a/1b.  Bron van liefde, licht en leven, laat uw vreugde in ons zijn; 

is de blijdschap weggebleven, liefde maakt van water wijn. 
Laat ons op uw toekomst hopen, gaandeweg U tegemoet; 
dat wij samen lachend lopen in uw grote bruiloftsstoet. 

  
Dankgebed en voorbeden 
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Collectemoment 
 
Zingen: Psalm 68:7 (Geref. Kerkboek) 
 
Zegen 


