
 

 

Liturgie kerkdienst 
Wijkgemeente Dorpskerk 

Hervormde Gemeente Bleiswijk 
Zondag 11 september, 19.00 uur 
Voorganger: ds. W.M. de Bruin 
voortzetting en dankzegging 

Heilig Avondmaal 

 

In deze avonddienst beginnen we met de voortgezette viering 
van het Heilig Avondmaal. Daarna denken we verder na over 
het verhaal van de profeet Jona. Het Avondmaal dat we 
vandaag vierden, wil een inspiratiebron zijn om – dankbaar en 
toegerust – het spoor te gaan dat ons bijbelhoofdstuk 
vanavond ons wijst. Vieren en luisteren u/jij mee? 
 
Orgelspel -Welkom en mededelingen 
Zingen: Psalm 87: 1, 2 
Stilte gebed, votum en groet 
Gebed om Gods zegen over het sacrament 
Zingen van de geloofsbelijdenis (staande)  
Inleidende woorden over het Heilig Avondmaal 
Zingen: Gezang 360: 1 
Avondmaalviering 
Zingen: Gezang 360: 2 
Gebed van dank voor het Avondmaal en om 
zegen over de bediening van het Woord  
Schriftlezingen: Jona 3 (NBG ’51)    
                   Hebreeën 4:12 (NBV21)  
Zingen: Psalm 119: 40, 49 
Verkondiging   

Zingen: Gezang 305 
Dankgebed en voorbeden 
Inzameling van onze gaven:  
1. Avondmaalproject ZOA-Noodhulp Jemen; 2. Kerk 
Zingen: Gezang 481: 1, 3 
Zegen, beantwoord beantwoord door het zingen van 3x amen  

Bijbellezingen: Jona 3 (NBG ‘51) 
1 Het woord van de HEER kwam ten tweeden male tot Jona: 
2 Maak u op, ga naar Nineve, de grote stad, en breng haar de 
prediking, die Ik tot u spreken zal. 
3 Toen maakte Jona zich op en ging naar Nineve, overeenkomstig 
het woord van de HEER. Nineve nu was een geweldig grote stad, 
van drie dagreizen. 
4 En Jona begon de stad in te gaan, één dagreis, en hij predikte en 
zeide: Nog veertig dagen en Nineve wordt ondersteboven gekeerd! 
5 En de mannen van Nineve geloofden God en riepen een vasten uit 
en bekleedden zich, van groot tot klein, met rouwgewaden. 
6 Toen het woord de koning van Nineve bereikte, stond hij op van 
zijn troon, legde zijn opperkleed af, trok een rouwgewaad aan en zette 
zich neder in de as. 
7 En men riep uit en zeide in Nineve op bevel van de koning en van 
zijn groten: Mens en dier, runderen en schapen mogen niets nuttigen, 
niet grazen en geen water drinken. 8 Zij moeten gehuld zijn in 
rouwgewaden, mens en dier, en met kracht tot God roepen en zich 

bekeren, een ieder van zijn 
boze weg, en van het onrecht 
dat aan hun handen kleeft. 
9 Wie weet, God mocht Zich 
omkeren en berouw krijgen en 
zijn brandende toorn laten 
varen, zodat wij niet te gronde 
gaan. 
10 Toen God zag wat zij 
deden, hoe zij zich bekeerden 
van hun boze weg, berouwde 
het God over het kwaad dat 
Hij gedreigd had hun te zullen 
aandoen, en Hij deed het niet. 
 

 
Hebreeën 4:12 (NBV21) 
12Het woord van God is levend en krachtig, en scherper dan een 
tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been 
en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten 
van het hart te ontleden.  

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


Liederen zondag 11 september, 19.00 uur: 
 
Psalm 87: 1, 2 
Op Sions berg sticht God zijn heilge stede. 
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: 
door uwe poort zal ieder binnentreden.  
 
Rahab en Babel zullen u behoren. Ja volk 
na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
en ieder land erkent Hem als de HEER. 
O moederstad, uit u is elk geboren! 
 
Gezang 360: 1 en (na de viering) 2 
Heer, wij komen vol verlangen, 
op uw roepstem naar uw dis, 
want door schuld met schrik bevangen 
zoekt ons hart vergiffenis: 
slechts in U bestaat ons leven, 
die uw bloed voor ons woudt geven; 
laat ons dan in brood en wijn 
met Uzelf gespijzigd zijn. 
 
Sterk ons wankelend vertrouwen, 
geef ons zelf wat Gij geboodt: 
dat wij met oprecht berouwen 
enkel rusten in uw dood; 
ja, vervul ons met uw krachten, 
opdat wij uw wet betrachten, 
zegen zo uw sacrament, 
dat ons hart U steeds meer kent.  
 
Psalm 119: 40, 49 
Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wandlen voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 

 
Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. 
Wanneer uw heilig woord geopend is 
zal 't als een licht het duister op doen klaren. 
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, 
uw kennis maakt onkundigen ervaren. 

 
Gezang 305 
Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens, van dwang gered,  
weer in het licht geheven. 
Als 's Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht, de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim van 's Vaders grote daden. 
Zo leven wij om Christus' wil 
te allen tijd gerust en stil, alleen van zijn genade. 
 
O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort, wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen, de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid, naar 't land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht, de weg vindt naar uw woning. 

 
Gezang 481: 1, 3 

O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 

Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 

 
 


