
 

 

Liturgie kerkdienst 
Wijkgemeente Dorpskerk 

Hervormde Gemeente Bleiswijk 
Zondag 19 juni 2022, 9.00 uur 

Voorganger: ds. W.M. de Bruin 
viering Heilig Avondmaal 

 

Welkom en mededelingen  
Aanvangslied: Psalm 116: 1, 3, 6 
Stilte voor persoonlijk gebed 
Votum, groet, aanvangstekst (1 Korintiërs 10:16b-17; NBV21) 
“Laat het brood dat wij breken ons niet delen in het lichaam van 
Christus?Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één 
lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood.” 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 168: 1, 5, 6, 7 
Gebed om Gods ontferming en om de heilige Geest 
Moment met de kinderen 
Zingen (kinderlied): Evangelische Liedbunel 188 
Daarna gaan de kinderen naar de kinderkerk 
Voor de tieners is er jeugdkerk 
 
Schriftlezing: Handelingen 2: 41-47 (NBV21)       
Zingen: Psalm 133: 1, 3 
Verkondiging over vers 42c:  
“… het breken van het brood …” 
“Een onmisbare tafelpoot van de kerk!”  
Zingen: Evangelische Liedbundel 290  
Onderwijzing over het Avondmaal 
Gebed - Viering van het Avondmaal 
Zingen: Nieuwe Liedboek 23c 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Inzameling van onze gaven 
Zingen: Gezang 249: 1, 3 
Zegen, beantwoord door het zingen van 3x amen 

BIJBELLEZING KERKDIENST ZONDAGMORGEN 19 JUNI 
 
Handelingen 2: 41-47 (NBV)       
 

41Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op 
die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 
drieduizend. 42Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de 
apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken 
van het brood en het gebed. 
43De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, 
vervulden iedereen met ontzag. 44Allen die tot geloof gekomen 
waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45Ze 
verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de 
opbrengst onder degenen die iets nodig hadden.  
46Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, 
braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in 
een geest van eenvoud en vol vreugde. 47Ze loofden God en 
stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal 
dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered. 
 
LIEDERENBLAD KERKDIENST ZONDAGMORGEN 19 JUNI 
 

Psalm 116: 1, 3, 6 
 
God heb ik lief, want die getrouwe HEER 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de HEER heeft u bevrijd. 
 
Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan, 
nu danken voor de redding van mijn leven? 
Ik heb de kelk van 's HEREN heil geheven 
en noem voor heel het volk zijn grote naam. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPzbPt4qniAhXoMewKHajnAc0QjRx6BAgBEAU&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Bleiswijk_-_Ned.Herv.Kerk_-_RM9629.jpg&psig=AOvVaw0vnM8hKvAv_oXvtbcscqf0&ust=1558430104203009
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPzbPt4qniAhXoMewKHajnAc0QjRx6BAgBEAU&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Bleiswijk_-_Ned.Herv.Kerk_-_RM9629.jpg&psig=AOvVaw0vnM8hKvAv_oXvtbcscqf0&ust=1558430104203009


Evangelische Liedbundel 168: 1, 5, 6, 7 
 1. Dank U voor deze nieuwe 
morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 
5. Dank U dat U hebt willen 
spreken, 
dank U, U hoort een ieders taal. 
Dank U dat U het brood wilt 
breken met ons allemaal. 

6. Dank U dat ons uw woord 
bewaarde, 
dank U dat U uw Geest ons geeft. 
Dank U dat ieder mens op aarde 
van uw liefde leeft. 
 
7. Dank U, uw liefde kent geen 
grenzen, 
dank U dat ik nu weet daarvan. 
Dank U, o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 

 
Kinderlied: Evangelische Liedbunel 188 
'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij. 
 
Psalm 133: 1, 3 
Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen 
van 't zelfde huis als broeders samenwonen. 
Eén liefdeband houdt hen tezaam. 
De zegen van Gods hoog verheven naam 
daalt op hen neer vol zoete tederheid, 
als olie die de priester wijdt. 
 
Jeruzalem! Hier geeft de HEER zijn zegen, 
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil  
verkregen, en leven tot in eeuwigheid. 

 
Evangelische Liedbundel 290  
 

1. Het brood dat ons voor ogen 
staat 
en zich geduldig breken laat 
is uw gedaante, lieve Heer, 
Gij daalt als manna in ons neer. 
 

2. De beker die de ronde doet, 
het is de omloop van uw bloed, 
het spreekt van een geheimenis, 
uw hartslag die ons leven is. 
 
 

3. Uw bloed, het raakt de lippen 
aan, 
de deurposten van ons bestaan, 
de dood gaat aan ons hart voorbij,  
O lam van God, U loven wij. 

4. Gij die een broodhuis voor ons 
zijt, 
een wijngaard die het hart verblijdt, 
Heer Jezus, die ons drenkt en 
voedt, Gijzelf zijt onze overvloed. 

 
Nieuwe Liedboek 23c (met toelichting) 

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor 
mij, wijst mij een groene streek; 
daar rust ik aan een stille stroom  
en niets dat mij ontbreekt. 
 
2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe 
kracht, doet mij zijn wegen gaan,  
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam.   
 
3. Al moet ik door het doods- ravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij. 

Ik vrees geen kwaad, uw herders- 
staf geeft steun en veiligheid.   
 
4. Terwijl de vijand toe moet zien,  
maakt U mijn tafel klaar.  
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,  
en redt mij in gevaar.   
 
5. Uw trouw en goedheid volgen 
mij, uw liefde, dag aan dag;  
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag.   

 
Toelichting (o.a. Kerliedwiki.nl): De tekst van dit lied is afkomstig uit Schotland: 

‘The Lord's my shepherd, I'll not want’. Het verscheen voor het eerst in het 

‘Scottisch Psalter’ (1650). De bekende en geliefde melodie komt uit de negentiende 

eeuw en is gecomponeerd door Jessie Seymour Irvine. De rustig golvende zanglijnen 

passen heel goed bij het landelijke beeld van de rondtrekkende schaapskudde door 

groene streken en langs kalme waterstromen. Een oudere, Nederlandse vertaling van 

deze Schotse berijming van Psalm 23 stond  in de Johannes de Heer-bundel 

(Evangelische Liedbundel 7a; “De Heer is mijn herder en geen ding…”). De mooie, 

maar soms ook ouderwetse zinnen waren wel aan enige herziening toe. De vertaling 

van Roel Bosch en Gert Landman in het Nieuwe Liedboek voorziet daarin.  

 

 Gezang 249: 1, 3 
Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 

Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
geeft uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 



ONDERWIJZING BIJ  
HET AVONDMAAL 
 

Broeders en zusters, 
 
Waarom vieren we het  
Avondmaal?  
Omdat onze Heer Jezus  
het ons heeft opgedragen.  
Hijzelf zei: "Doe dit, telkens opnieuw, om mij te 
gedenken."  Zo willen we dat ook vandaag doen. 
Wij gedenken wat Jezus voor ons gedaan heeft.  
Dat gedenken is veel meer dan alleen maar ‘je iets 
herinneren’.  
Het wil zeggen dat je er ook echt bij betrokken bent.  
Zoals Joodse mensen in de Paasmaaltijd de uittocht uit 
Egypte gedenken, alsof ze er zelf bij geweest zijn, alsof 
ze zelf slaven zijn geweest, alsof ze zelf de bevrijding 
hebben meegemaakt…, zo gedenken wij het lijden van 
onze Heer Jezus Christus als Gods nieuwe, grote 
bevrijdingsdaad voor Israël en voor de hele wereld.  
Het is de bevrijding van onze zonde en schuld; de 
bevrijding van onze slavernij in het rijk van de duivel en 
de dood. Zo zijn brood en wijn tekenen die onze 
gedachten en onze harten bepalen bij het grote offer van 
Jezus Christus, zijn zelfovergave voor ons. 
 
Het Avondmaal beeldt uit hoe nauw onze Heer Jezus 
Christus verbonden wil zijn met ons.  
De voorganger die nu het brood breekt en de beker 
aanreikt doet dat uit naam van Jezus zelf.  

Het is Jezus zelf die ons bij zich aan tafel nodigt 
en ontvangt.  Als we het brood eten en de wijn 
drinken, mogen we bedenken dat Hij ons – door 
de Heilige Geest die in onze harten werkt - zo 
nabij is als brood en wijn.  

 
Maar er is meer: Behalve de verbondenheid met 
Hemzelf, schenkt onze Heer Jezus ons ook de 
verbondenheid met elkaar.  

Als heel verschillende mensen zijn we aan elkaar 
gegeven. We horen bij elkaar, omdat we samen bij Jezus 
horen. Samen mogen we Jezus op zijn weg volgen. Ook 
als het nog zo ten dele is, mogen we door de kracht van 
de Heilige Geest de betekenis van zijn volbrachte werk 
zichtbaar maken. 
Het mogen tekenen zijn van de voltooiing van Gods 
Koninkrijk, waar we naar uitzien. 
 
Het Avondmaal is ons ook daarvoor gegeven.  
Jezus zelf heeft gezegd: "Ik zal geen pesachmaal meer 
eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het 
Koninkrijk van God.”  
Gods Koninkrijk wordt in de Bijbel getekend met het 
beeld van een maaltijd, een groot feest.  
De wijn is in de Bijbel vaak het symbool van de vreugde.  
Zo worden brood en wijn ons vandaag ook gegeven om 
ons verlangen naar God toekomst gaande te houden. 
Ze hebben iets voorlopigs, dat kleine stukje brood en die 
enkele slok wijn. Maar ze roepen om meer.  
Daarom bidden we samen het ‘Maranata’-gebed:  
“Kom Heer Jezus, ja kom spoedig!” 


