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Psalm 5 vers 1, 2 en 3 NB 

Gezang 90 vers 1 en 2 LvdK

Psalm 119 vers 40 NB

Schriftlezing Psalm 116 HSV

Psalm 116 vers 1, 2, 3 en 4 OB

Preek “De liefdesverklaring van een bange 

dichter”

Psalm 116 vers 10 en 11 OB

Gezang 14 vers 1, 2 en 3 LvdK

Liturgie morgendienst
Zondag 11 mei

1 Ik heb de HEERE lief,

want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden.

2 Want Hij neigt Zijn oor tot mij,

daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen.

3 Banden van de dood hadden mij omvangen,

angsten van het graf hadden mij getroffen,

ik ondervond benauwdheid en verdriet.

4 Maar ik riep de Naam van de HEERE aan:

Och HEERE, bevrijd mijn ziel!

Schriftlezing Psalm 116
Herziene Statenvertaling

5 De HEERE is genadig en rechtvaardig,

onze God is een Ontfermer.

6 De HEERE bewaart de eenvoudigen;

ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij verlost.

7 Mijn ziel, keer terug tot uw rust,

want de HEERE is goed voor u geweest.

8 Ja, U, HEERE, hebt mijn ziel immers gered van de 
dood, mijn ogen van tranen,

mijn voet van struikelen.

Schriftlezing Psalm 116
Herziene Statenvertaling

9 Ik zal wandelen voor het aangezicht van de HEERE

in de landen der levenden.

10 Ik heb geloofd, daarom spreek ik.

Ík ben zeer verdrukt geweest.

11 Ík zei, in mijn haast:

Alle mensen zijn leugenaars.

12 Wat zal ik de HEERE vergelden

voor al Zijn weldaden, die Hij mij bewees?

13 Ik zal de beker van het heil heffen

Schriftlezing Psalm 116
Herziene Statenvertaling

en de Naam van de HEERE aanroepen.

14 Mijn geloften zal ik aan de HEERE nakomen,

nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk.

15 Kostbaar is in de ogen van de HEERE

de dood van Zijn gunstelingen.

16 Och HEERE, voorzeker, ik ben Uw dienaar,

ik ben Uw dienaar, een zoon van Uw dienares;

U hebt mijn boeien losgemaakt.

Schriftlezing Psalm 116
Herziene Statenvertaling

17 Ik zal U een offer van dankzegging brengen

en de Naam van de HEERE aanroepen.

18 Mijn geloften zal ik aan de HEERE nakomen,

nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk,

19 in de voorhoven van het huis van de HEERE,

in uw midden, Jeruzalem.

Halleluja!

Schriftlezing Psalm 116
Herziene Statenvertaling
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De kinderen van 4, 5 en 6 jaar kunnen nu 
naar de kindernevendienst gaan.
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In Matteuüs 26 wordt de instelling van het heilig 
avondmaal als volgt beschreven:

En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, 
brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: Neemt, 
eet, dit is mijn lichaam. En Hij nam een beker, sprak de 
dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen 
daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor 
velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doch Ik 
zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze 
vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik 
haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns 
Vaders.

Heilig Avondmaal dl. 1
Voorbereiding Heilig avondmaal

Christus wil dat wij deze maaltijd houden om zijn offer te 
gedenken. God de Vader zond zijn Zoon in deze wereld 
om Gods toorn voor ons te dragen. Daarom gedenken wij 
tijdens het avondmaal de lijdensweg die Christus ging, 
zijn angsten in Gethsemané en zijn sterven aan het kruis 
op Golgotha.

Zonder bloedstoring is er geen vergeving. Het Oude 
Testament vertelt ons dat God de eerstgeborenen van de 
Egyptenaars doodde, maar dat de Israëlieten veilig waren 
achter het bloed dat aan de deurposten gestreken was. 
Bij de wetgeving op de berg Sinaï moest Mozes het volk 
met bloed van offerdieren besprengen. 

Heilig Avondmaal dl. 1
Voorbereiding Heilig avondmaal

Ook bij de tempeldienst vloeide bloed om de zonden te 
verzoenen. Zo hebben wij het bloed van Christus nodig 
om gered te worden. Hij is het Lam dat de zonde van de 
wereld wegneemt. Zijn bloed is het bloed van het nieuwe 
verbond dat bekrachtigd werd toen Hij uitriep: Het is 
volbracht!

Wie bescherming zoekt achter dat bloed, heeft versterking 
van het geloof nodig. De Here gebruikt daarvoor naast 
het hoorbare Woord ook de zichtbare tekenen van brood 
en wijn. Voor hen die daarvan eten en drinken, is 
zelfonderzoek noodzakelijk.

Heilig Avondmaal dl. 1
Voorbereiding Heilig avondmaal
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Ten eerste zal ieder moeten beseffen, dat hij schuldig is 
door het overtreden van Gods wet. dat hij daardoor de 
vloek van God waardig is en dat hij met berouw voor 
Hem dient te buigen.

Verder moet ieder zichzelf onderzoeken of hij de belofte 
van God gelooft, dat hem al zijn zonden vergeven zijn 
vanwege het offer van Jezus Christus.

Ten slotte moet ieder zich afvragen of hij gezind is, 
voortaan uit dankbaarheid met heel zijn leven God de 
Here en zijn naaste te dienen en lief te hebben.

Heilig Avondmaal dl. 1
Voorbereiding Heilig avondmaal

Zij die deze gezindheid niet kennen, mogen niet aan het 
avondmaal deelnemen. Dit betreft allen die niet op de 
Here alleen willen vertrouwen;

allen die Hem op een andere manier dienen dan Hij in de 
Bijbel beveelt;

allen die de naam van de Here door vloeken of op andere 
wijze misbruiken;

allen die de kerkdiensten niet trouw bezoeken, of de 
prediking en de sacramenten minachten;

allen die hun ouders of andere gezagsdragers niet eren;

Heilig Avondmaal dl. 1
Voorbereiding Heilig avondmaal

allen die zich aan menselijk leven vergrijpen of haat 
koesteren tegen hun medemensen en zich niet met hen 
willen verzoenen;

allen die, getrouwd of ongetrouwd, hun lichaam niet rein 
bewaren;

allen die zich oneerlijk verrijken of die verkwistend of gierig 
leven;

alle leugenaars en roddelaars;

en allen die niet verlangen het kwaad tot in de wortel van 
hun hart uit te roeien.

Heilig Avondmaal dl. 1
Voorbereiding Heilig avondmaal

Zolang zij zich niet bekeren, moeten zij zich van het 
avondmaal onthouden, opdat Gods oordeel over hen 
niet verzwaard zal worden.

Maar dat wil niet zeggen dat het avondmaal voor hen is die 
zonder zonden zijn. Integendeel, als wij gebukt gaan 
onder onze zonden en onze redding bij Christus zoeken, 
zijn we bij Hem welkom. Dan zal Hij ons aan zijn tafel 
verzekeren van liefde en trouw. Dan deelt Hij het heil uit: 
vergeving van zonden en eeuwig leven.

Heilig Avondmaal dl. 1
Voorbereiding Heilig avondmaal
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