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Psalm 33 vers 7 en 8 NB

Psalm 26 vers 1 en 5 NB

Psalm 139 vers 14 OB

Schriftlezing Lukas 18 vers 31 t/m 19 vers 10   HSV

Gezang 50 vers 3, 5 en 8 LvdK

Prediking Lukas 19 vers 5

Gezang 358 vers 1, 2 en 3 LvdK

Schriftber. 40 vers 4 scherm

Schriftber. 40 vers 5 scherm

Gezang 358 vers 6 LvdK

Psalm 103 vers 1 en 11 OB

Liturgie morgendienst
Zondag 18 mei

De derde aankondiging van het lijden

31 En Hij nam de twaalf bij Zich en zei tegen hen: Zie, wij 
gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de 
profeten zal aan de Zoon des mensen volbracht 

worden.

32 Want Hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en 
bespot worden en smadelijk behandeld en bespuwd 
worden.

33 En zij zullen Hem doden, nadat zij Hem gegeseld 
hebben en op de derde dag zal Hij weer opstaan.

34 Zij begrepen echter niets van deze dingen en dit 

woord was voor hen verborgen en zij begrepen niet 
wat er gezegd werd.

Schriftlezing: Lukas 18 vers 31 t/m 19 vers 10
Herziene Statenvertaling

De blinde in Jericho

35 Het gebeurde nu toen Hij dicht bij Jericho kwam, dat 
een zekere blinde aan de weg zat te bedelen.

36 En toen hij de menigte voorbij hoorde gaan, vroeg hij 
wat er aan de hand was.

37 En zij vertelden hem dat Jezus de Nazarener
voorbijging.

38 En hij riep en zei: Jezus, Zoon van David, ontferm U 
over mij!

39 En zij die vooraan liepen, bestraften hem, opdat hij 
zou zwijgen. Hij echter riep des te meer: Zoon van 
David, ontferm u over mij!

Schriftlezing: Lukas 18 vers 31 t/m 19 vers 10
Herziene Statenvertaling

40 Jezus nu bleef staan en beval dat men hem naar Hem 
toe zou brengen en toen hij dichtbij gekomen was, 
vroeg Hij hem:

41 Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En hij zei: Heere, dat 

ik ziende mag worden.

42 En Jezus zei tegen hem: Word ziende. Uw geloof heeft 
u behouden.

43 En onmiddellijk werd hij ziende, en hij volgde Hem, 
terwijl hij God verheerlijkte. En al het volk gaf God de 
eer, toen het dat zag.

Schriftlezing: Lukas 18 vers 31 t/m 19 vers 10
Herziene Statenvertaling

Zacheüs

1 En Jezus kwam Jericho binnen en ging erdoorheen.

2 En zie, er was een man van wie de naam Zacheüs was, * 
en hij was oppertollenaar en hij was rijk.

3 En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte 

hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van 
persoon was.

4 En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde 
vijgenboom om Hem te zien, want Hij zou daar voorbij 
komen.

5 En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem 
en zei tegen hem: Zacheüs, haast u en kom naar 
beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven.

Schriftlezing: Lukas 18 vers 31 t/m 19 vers 10
Herziene Statenvertaling

6 En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving 
Hem met blijdschap.

7 En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: 
Hij is bij een zondige man binnengegaan om daar Zijn 

intrek te nemen.

8 Zacheüs nu ging staan en zei tegen de Heere: Zie, de 
helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, 
en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat 
vierdubbel terug.

9 Toen zei Jezus tegen hem: Heden is dit huis zaligheid 
ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van 
Abraham is.

Schriftlezing: Lukas 18 vers 31 t/m 19 vers 10
Herziene Statenvertaling
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10 Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken 
en zalig te maken wat verloren is.

Schriftlezing: Lukas 18 vers 31 t/m 19 vers 10
Herziene Statenvertaling

Dan ervaren wij door zijn Geest de eenheid met onze

Gastheer, zoals Paulus daarover spreekt in zijn brief aan

de Galaten: 

Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is),

niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. 

Die Geest verbindt ons ook aan elkaar: 

Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook, één

lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood.

Heilig Avondmaal; Lezing formulier
Deel 2

Zo genieten wij aan de tafel van de Here de voorrechten

die wij nu reeds in Christus hebben. Daarnaast vestigt de

avondmaalsviering onze aandacht ook op de toekomst.

Paulus zegt immers dat wij de dood van de Here moeten

verkondigen totdat Hij komt. Wij zien dan ook uit naar de

wederkomst van Christus en naar de bruiloft van het

Lam, waar Hij de wijn met ons nieuw zal drinken in het

Koninkrijk van zijn Vader.

Amen, kom, Here Jezus!

Heilig Avondmaal; Lezing formulier
Deel 2

Laten wij, voordat we overgaan tot de bediening van het

avondmaal, samen bidden:

Barmhartige Vader, wij danken U voor het zenden van uw

Zoon naar deze wereld, die onder de vloek ligt. Doe ons

beseffen, waarom het nodig was.

Bij U, Here, is de gerechtigheid, maar bij ons een

beschaamd gelaat. O Here, vergeef!

Wij danken U, Here Jezus, dat U voor ons wilde lijden en

sterven. Laat ons meer en meer de waarde zien van het

offer dat U bracht. 

Heilig Avondmaal; Lezing formulier
Deel 2

Wij verwachten ons heil van U, maar wij zijn zondaren.

Toch komen wij tot dit heilig avondmaal, want U nodigt

juist hen. U bent het ware brood uit de hemel. Voed ons,

vermeerder ons geloof. Geef dat wij niet twijfelen aan uw

beloften. 

Wij danken U, Heilige Geest, dat U uw reinigend werk

wilde beginnen in onze onwillige harten. Zet het voort,

opdat wij steeds minder in onze zonden leven. Doe ons

de gemeenschap der heiligen beleven. Open ons hart en

verlicht ons verstand, opdat wij deze maaltijd niet op

onwaardige wijze gebruiken. 

Heilig Avondmaal; Lezing formulier
Deel 2

Verhoor ons, barmhartige God, om Jezus’ wil.  Amen.

Laten wij bedenken dat het gebroken brood en de

vergoten wijn tekenen en zegels zijn van het lichaamen

bloed van Christus. Richt daarom uw harten op Hem, die

aan de rechterhand van de Vader is. 

Heilig Avondmaal; Lezing formulier
Deel 2
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Psalm 33 vers 7 en 8 NB

Psalm 26 vers 1 en 5 NB

Psalm 139 vers 14 OB

Schriftlezing Lukas 18 vers 31 t/m 19 vers 10   HSV

Gezang 50 vers 3, 5 en 8 LvdK

Prediking Lukas 19 vers 5

Gezang 358 vers 1, 2 en 3 LvdK

Schriftber. 40 vers 4 scherm

Schriftber. 40 vers 5 scherm

Gezang 358 vers 6 LvdK

Psalm 103 vers 1 en 11 OB

Liturgie morgendienst
Zondag 18 mei

Mijn lichaam dat voor u gegeven is, 

wordt als een brood gebroken en gegeten. 

Het is voor u, gij moogt het dankbaar eten. 

Doet dat voortaan tot mijn gedachtenis.

Lied 40 vers 4
Schriftberijming Christelijk Gereformeerde Kerk

Het breken en uitdelen van het brood

Het brood dat wij breken, is een gemeenschap het

lichaam van Christus. Neem en eet, gedenk en geloof dat

het lichaam van onze Here Jezus Christus gegeven is tot

een volkomen verzoening van al onze zonden.

Heilig Avondmaal; Lezing formulier
Deel 2

De Heiland zegt tot ieder die Hem kent: 

Van hand tot hand mag deze wijnkelk rondgaan. 

Drinkt nu daaruit; gedenkt, gelooft van nu aan: 

dit is mijn bloed, het nieuwe testament.

Lied 40 vers 5
Schriftberijming Christelijk Gereformeerde Kerk

Het geven van de beker

De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging

uitspreken, is een gemeenschap met het bloed van

Christus. Neem die en drink allen daaruit, gedenk en

geloof dat het kostbaar bloed van onze Here Jezus

Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al

onze zonden.

Heilig Avondmaal; Lezing formulier
Deel 2

Het geven van de beker

De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging

uitspreken, is een gemeenschap met het bloed van

Christus. Neem die en drink allen daaruit, gedenk en

geloof dat het kostbaar bloed van onze Here Jezus

Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al

onze zonden.

Heilig Avondmaal; Lezing formulier
Deel 2
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Nu de Here ons aan zijn tafel gevoed heeft, is het goed

om Hem te prijzen:

Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulp  heeft,

wiens verwachting is op de HERE, zijn God, die hemel en

aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, die

trouw houdt tot in eeuwigheid; die de verdrukten recht

verschaft, die de hongerigen brood geeft; de HERE maakt

de gevangenen los, de HERE maakt de blinden ziende, de

HERE richt de gebogenen op, de HERE heeft de

rechtvaardigen lief; de HERE behoedt de vreemdelingen,

wees en weduwe houdt Hij staande, maar de weg der

goddelozen maakt Hij krom.

Heilig Avondmaal; Lezing formulier
Deel 2

De HERE  is Koning voor eeuwig. Uw God, o Sion, van

geslacht tot geslacht. Halleluja. Hem, die op de troon

gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid

en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen.

Heilig Avondmaal; Lezing formulier
Deel 2

Wij besluiten deze avondmaalsviering met dankzegging

en gebed:

Barmhartige God en Vader, wij danken U dat wij de dood

van uw Zoon, onze Here Jezus Christus mochten

verkondigen als het enige fundament van ons behoud.

Wij loven U, omdat wij door uw Heilige Geest de

gemeenschap met uw Zoon en de gemeenschap met

elkaar mochten genieten. Wij bidden U, dat wij door de

viering van dit avondmaal versterkt worden in ons geloof.

Verdiep onze liefde tot U en tot elkaar. Help ons zo te

leven, dat het tot uw eer is. Geef dat we met groot

verlangen uitzien naar de wederkomst van onze Here, die

ons heeft leren bidden:

Heilig Avondmaal; Lezing formulier
Deel 2

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, tot in eeuwigheid.

Amen.

Heilig Avondmaal; Lezing formulier
Deel 2


