
Papendrecht 12 juni 2022, viering avondmaal  Marcus 1: 29-31 
 
Inleidende muziek 
 
Lied voor de dienst: Hemelhoog 522: 1 en 3 (Dit is een huis om de Heer te 
 ontmoeten) 
Stiltemoment 
 
Welkom 
Aanvangslied: Psalm 65: 1 en 2 
Stil gebed 
Broodhuis: Votum en groet 
Klein Gloria 
 
Gebed om ontferming 
Broodhuis: Ik val niet uit zijn hand 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
Kindermoment en kinderlied: Diep, diep, diep als de zee (Opwekking kids 68) 
Schriftlezing: Marcus 1: 29-31 door lector Madelon Visser-Haverhoek 
 
29Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van 
Simon en Andreas, samen met Jakobus en Johannes. 30Simons schoonmoeder 
lag met koorts in bed, en ze spraken met Jezus over haar. 31Hij ging naar haar 
toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar, 
en ze begon voor hen te zorgen. 
 
Zingen: Lied 837: 1 (Iedereen zoekt U, jong of oud) en Gezang 170: 2 (Liedboek 
 1973, Arts aller zielen) 
Overdenking: Koortsvrij leven 
Muzikaal meditatief moment  
Broodhuis: Alles voor Hem 
Pastorale mededelingen 
Gebeden 
 
Viering avondmaal: 

 
- woorden bij het avondmaal: 

 



Gezegend zij de Naam van de Heer onze God, die zijn volk heeft bevrijd en het 
leidde uit Egypte, die het veilig deed gaan naar het beloofde land. 
Gezegend is Hij die zijn Zoon heeft gegeven, het water des levens, het brood in 
de woestijn. 
In de nacht waarin Hij werd verraden nam Hij het brood en toen Hij gedankt 
had brak Hij het en zei: 
Neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doet dit tot mijn 
gedachtenis. 
Daarna nam Hij de beker en zei: 
Drinkt allen daaruit, dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten 
wordt tot vergeving van zonden. 
Hij heeft ons geroepen om in liefde te leven, om te hopen op Hem als gelovige 
kinderen van God. 
Hij heeft ons geroepen om brood te breken voor al wie op aarde honger lijdt, 
om onze beker te delen met wie dorst naar gerechtigheid. 
Hij heeft ons geroepen om in vrijheid te leven. 
Om ons te ontbinden werd Hij gebonden. 
Om ons vrij te spreken werd Hij vervloekt. 
Van God is Hij verlaten om ons voor altijd nabij te zijn. 
Uit de dood is Hij opgestaan opdat wij eeuwig met Hem zouden leven. 
Gezegend is Hij die de wijnstok ons gaf. 
Gezegend is Hij die het brood uit de aarde doet voortkomen, die ons roept aan 
zijn tafel, de maaltijd, de bruiloft van het Lam. 
 

- gebed, beëindigd met het ‘Onze Vader’ 
- zingen: Hemelhoog 517 (U nodigt mij aan tafel) 
- delen van brood en wijn 

 
Tijdens de viering wordt gezongen:  
Kyrie 
Neem mij aan zoals ik ben 
Eet dit brood 
Jezus, U bent het licht van ons leven 
 

- dankzegging 
 

Overige mededelingen 
Slotlied, Broodhuis: Gebed om zegen 
Zegen 
 



Uitleidende muziek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


