
Almenum, Zondag 22 jan. 2023 
Dienst met viering Heilig Avondmaal 
Voorganger:  ds T.G. van der Linden 
Ouderling:  Aafke van der Zee 
Lector:   Frank Belt 
Organist:  Eeuwe Zijlstra 
  
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel  
Welkom 
 
Zingen:  Lied 705: 1, 2 en 3 
1. Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de heilige Geest, de Trooster, 
de Drie-enige in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-enige in zijn troon! 
 
2. Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
 
3. Ere zij de Heer der engelen, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aarde en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
loof de koning, heel zijn kerk! 
 
Stil gebed, votum en groet 
Drempelgebed 
 
Zingen: Psalm 33: 1en 8 
1. Kom nu met zang en roer de snaren, 
gij volk, dat leeft van ‘s Heren recht. 
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
een lofzang in de mond gelegd. 
Worde als nooit tevoren / door wie Hem 
behoren ‘t feestlied ingezet! 
Meld de blijde mare / bij de klank der snaren, 
steek de loftrompet. 
 
8. Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heilige naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde / uwe liefde ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wie wij wachten, / geef ons moed en 
Krachten nu en voor altijd. 

Gesprek met de kinderen 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
Schiftlezingen: Jesaja 52:12 – 53:5 
Mattheus 8:14-17 
 
Zingen: Psalm 86: 4 en 5  
4. Leer mij naar uw wil te handelen, 
laat mij in uw waarheid wandelen. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwe naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
heffen ‘t ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
 
5. Gij zijt groot en zeer verheven, 
Gij doet wonderen aan ons leven. 
Gij zijt God, ja Gij alleen, 
goedertieren om ons heen. 
Heer, Gij hebt mij aangenomen, 
mij weer tot het licht doen komen 
uit de diepten van de dood. 
Ja, uw goedheid is zeer groot. 
 
Verkondiging 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Orgelspel 
 
Antwoordlied 273: 1, 4 en 5 
1. Loof God, die zegent al wat leeft, 
der hemelen Heer is Hij, 
die tussen ons zijn woning heeft. 
Die ver is, is nabij. 
 
4. Loof God, want Hij spreekt onze taal, 
Hij troont op onze lof. 
In woord en doop en avondmaal 
houdt Hij bij ons zijn hof. 
 
5. Loof God, die ons aan tafel vraagt, 
loof bruid, uw Bruidegom. 
Ik loof U die mijn leven draagt, 
o lieve God, ik kom. 
 
Dankgebed en voorbeden 
Collecte 
 
 
 
 



 

 

 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Tafelgebed  
 
Sanctus: Lied 405: 4 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
  
Instellingswoorden  
 
Agnus Dei: Lied 408 E 
Lam van God, 
dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: 
geef uw ontferming! (2x) 
Lam van God, dat wegdraagt de zonde  
van heel onze wereld: 
geef ons uw vrede! 
 
Onze Vader 
 
Uitdelingswoorden 
Nodiging 
Delen van brood en wijn 
Dankzegging 
 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: Lied 704 
1. Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 
2. Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
 
 
 
 
 

 
 
3. Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 
 
 
 
Zegen (gezongen Amen) 
 
Orgelspel 
 
Na afloop van de dienst is er weer gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten onder het genot van 
een bakje koffie/thee  


