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Voorganger: Ds. H. Raveling 



Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 98: 1 en 2 (NB) 
Zingt een nieuw lied voor God den HERE, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den HEER, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 
Ja Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 

 
Stil gebed 
Votum en Groet 
 
Zingen Opwekking 245: 1 
Hier in uw heiligdom, 
dicht bij de troon, 
vraagt uw aanwezigheid 
ons stil te zijn. 

Zo komen wij tot U, 
met heilig ontzag, 
als uw Geest ons trekt tot U. 

 
Gebed 
 
Zelfonderzoek n.a.v. Galaten 5:13-23 
13 Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die 
aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. 14 Want de hele 
wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als 
uzelf. 15 Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar 
verteerd wordt. 16 Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de 
begeerte van het vlees niet volbrengen. 17 Want het vlees begeert tegen de 
Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u 
niet doet wat u zou willen. 18 Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet 
onder de wet. 19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk 
overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, 
vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, 
afwijkingen in de leer, 21 jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en 
dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke 
dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. 22 De vrucht van de 
Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23 Daartegen richt de wet zich niet. 
 



Zingen Psalm 51: 3 (DNP) 
Zuiver mijn hart, God, wis mijn fouten uit. 
Vernieuw mijn geest, wil al mijn schuld 
vergeven. 
Ik kan alleen standvastig met U leven 
als U de ogen voor mijn zonden sluit. 

Geef mij de blijdschap die ik heb gekend, 
kracht door uw Geest om U opnieuw te 
eren. 
Dan leer ik wie verdwaald zijn wie U bent. 
Zij zullen luisteren en zich bekeren. 

 
Schriftlezing Ezra 6:19-22 
19 De ballingen vierden het Pascha op de veertiende van de eerste maand, 20 
want de priesters en de Levieten hadden zich als één man gereinigd – zij waren 
allen rein – en zij slachtten het paaslam voor alle ballingen, ook voor hun 
broeders, de priesters, en voor zichzelf. 21 De Israëlieten die uit de ballingschap 
waren teruggekeerd, aten het, en ook al wie zich naar hen toe had afgezonderd 
vanuit de verontreiniging van de heidenvolken van het land om de HEERE, de God 
van Israël, te zoeken. 22 En zij vierden zeven dagen met blijdschap het Feest van 
de ongezuurde broden, want de HEERE had hen verblijd en Hij had het hart van de 
koning van Assyrië in hun voordeel gewend om hen te bemoedigen bij het werk 
aan het huis van God, de God van Israël. 
 
Verkondiging ‘Een feestmaal in crisistijd’ 
 
Zingen Opwekking 810 
Onze God roept ons aan tafel 
om te vieren, te gedenken, 
om te proeven van zijn goedheid, 
wat de smaak van redding is. 

 
Onze God is onze gastheer. 
Hij heet al zijn kind’ren welkom, 
om te proeven van genade, 
Hij die zelf de maaltijd is.

 
Refrein: 
Wij breken nu het brood, 
we drinken van de wijn, 
totdat de dag er is 
dat we bij Hem zijn. 

Wij leven door zijn dood, 
genezen door zijn pijn, 
verlangend naar de dag 
dat we bij Hem zijn. 

 
Samen denken aan zijn sterven. 
Samen delen in zijn lijden. 
Opdat wij nooit zullen vergeten, 
wat de prijs van vrijheid is. 
(Refrein 2x) 
 
 
 

Tot aan de dag dat U weer komt     ) 
zullen wij gedenken,               ) 
zullen wij U danken,               ) 
Jezus.                             ) 
Tot aan de dag dat U weer komt     ) 2x 
zullen wij gedenken,               ) 
zullen wij U danken,               ) 
Jezus.                             ) 

 
Samen denken aan zijn sterven. 
Samen delen in zijn lijden. 

Opdat wij nooit zullen vergeten, 
wat de prijs van vrijheid is. 

 



Inleidende woorden Avondmaalsviering en gebed 
 
Zingen Opwekking 245: 2 en 3 
Rein door uw zuiver bloed, 
met zekerheid 
dat wij geborgen 
in uw liefde zijn. 
Staan wij vrijmoedig hier 
en antwoordt ons hart 
op de roepstem van uw Geest. 

Heer, ik wil horen uw zachte stem. 
Laat and're stemmen 
in mij zwijgen. 
Open mijn ogen, Heer 
opdat ik het licht 
van uw aangezicht zal zien. 

 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Zingen Johannes de Heer 722: 1 en 3 
Kroon Hem met gouden Kroon, 
het Lam op Zijne troon. 
Hoor, hoe het Hemels loflied al, 
verwint in heerlijk schoon.  
Ontwaak mijn ziel en zing, 
van Hem, Die voor u stierf. 
En prijs Hem in all' eeuwigheên, 
Die 't heil voor u verwierf. 

Kroon Hem, der liefde Heer!  
Aanschouw Hem, hoe Hij leed;  
Zijn wonden tonen 't gans heelal, 
wat Hij voor 't mensdom deed.  
De Eng'len om Gods troon,  
all' overheid en macht.  
Zij buigen dienend zich ter neer, 
voor zulke wond're pracht. 

 
Kroon Hem, de Vredevorst!  
Wiens macht eens heersen zal.  
Van pool tot pool, van zee tot zee;  
't Klinke over berg en dal.  

Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom. 
Wordt d' aarde weer een paradijs, 
kom, Here Jezus! kom! 

 
Lofprijzing en dankzegging 
 
Zingen Psalm 68: 10 (OB) 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
met zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 

Die God is ons een God van heil, 
Hij schenkt uit goedheid zonder peil 
ons 't eeuwig, zalig leven. 
Hij kan en wil en zal in nood, 
zelfs bij het naad'ren van den dood, 
volkomen uitkomst geven. 

 
Zegen 


