
Orde van dienst zondag 5 september 10.00 uur Ichthuskerk 
 

Welkom 

Lied 273 : 1, 4 en 5 

Aansteken kaars van verbondenheid 

Stil gebed, bemoediging, groet 

Gebed om ontferming 

Lied 103a : 1  

Gebed bij de opening van het Woord 

Kindermoment 

Lichtliedje: Heer, blijf bij hen... 

Evangelielezing Marcus 8 : 22-26 

Lied 534 : 1 en 4 

Verkondiging 

Orgelspel 

Gebeden 

Lied 377 : 1,2,3,4 en 5 

Viering Heilig Avondmaal (liturgie zie hieronder) 

Slotlied 418 : 1, en 3  

Zegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LITURGIE HEILIG AVONDMAAL 
(De teksten van de grote lofprijzing en gebeden kunnen aangepast worden aan het kerkelijk jaar) 

 

Nodiging 
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. 

 

De grote lofprijzing 
Voorganger: Vrede met u allen 
Gemeente:  Vrede ook met u 
Voorganger: De harten omhoog 
Gemeente:  We heffen ze op tot de Heer 
Voorganger: Laten wij danken de Heer onze God 
Gemeente:  Het past ons de Heer te danken 
 
Voorganger: Ja waarlijk, het past ons, o Heer, 

goed is het en heilzaam, dat wij U dankzeggen, 
overal en altijd, 
Heilige Vader, eeuwige God, 
door Christus, onze Heer, die ons mensen is gelijk geworden 
en zich vernederd heeft tot de dood, 
ja, tot de dood aan het kruis. 
Daarom hebt Gij Hem uitermate verhoogd 
en Hem een naam gegeven boven alle naam 
opdat in zijn naam zich zou buigen 
alle knie van hen die in de hemel en op aarde zijn 
tot eer van God de Vader. 
En daarom met engelen en machten en krachten, 
met allen die staan voor uw troon 
verheffen ook wij onze stem 
en zingen vol vreugde U toe: 

 
allen zingen: 

 
 



Voorganger: Wij zegenen U omwille van Jezus, uw Zoon, 
uw onvolprezen gave, 
die is overgeleverd om onze overtredingen 
en om onze rechtvaardiging is opgewekt. 
En zo alles heeft volbracht. 
Die zich met hart en ziel aan deze wereld heeft gegeven. 
Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, 
nam Hij een brood, 
sprak de dankzegging uit, brak het en zei: 
Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. 
Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was 
en Hij zei: 
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
doet dit zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis 

 
allen zingen: 

 
 
Voorganger: Zo gedenken wij het verlossend lijden 

van de Messias, onze Heer, die verrezen is en leeft. 
En wij verkondigen zijn dood, totdat Hij komt. 

Gemeente:  Maranatha 
 
Voorganger: Zend dan, o God, uw Heilige Geest, 

zodat wij eten en drinken het leven dat niet vergaat 
En zoals dit brood dat wij breken was verstrooid over 
de velden maar werd samengebracht en één is geworden, 
breng zo uw gemeente bijeen van heinde en ver 
in het rijk van uw vrede. 
Want U alleen komt alle eer toe door Jezus uw Dienaar 
in eeuwigheid! 

Gemeente:  Amen 
 

De gemeenschap van brood en wijn 
Voorganger: Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden 

die Jezus ons gegeven heeft: 
Gemeente:  Onze Vader, die in de hemelen zijt, 

uw naam worde geheiligd, 
uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede, 



gelijk in de hemel alzo ook op de aarde 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze 
Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 

allen zingen: 
 

 
 
 
Voorganger: Het brood dat wij breken is een gemeenschap met het 

lichaam van Christus. 
Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van 
onze Here Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening 
van al onze zonden. 

 
De beker der dankzegging waarover wij de dankzegging 
uitspreken is gemeenschap met het bloed van Christus. 
Neemt, drinkt allen daaruit en gedenkt en gelooft 
dat het kostbaar bloed van onze Here Jezus Christus 
vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. 

 

Gebed na de Communie 
Voorganger: U zeggen wij lof en dank, Hemelse Vader, 

dat Gij ons de gemeenschap met uw Zoon geschonken hebt, 
en wij bidden U: 
laat deze gemeenschap in ons altijd sterk zijn, 
opdat wij als nieuwe mensen leven, 
U ter eer, onze naaste tot heil 

Gemeente:  Amen 
 

 


