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VIERING HEILIG AVONDMAAL 
In beide diensten van deze zondag vieren we het Heilig 
Avondmaal. De avonddienst staat ook in het teken van de 
dankzegging voor het Avondmaal. Beiden diensten lezen we uit 
het Bijbelboek Jona. 
Wie de dienst via de livestream of het lukaskastje volgt, kan het 
Avondmaal ook thuis mee vieren. Dat kan met (eigen) brood en 
wijn/sap, maar ook door in gebed, stilte en persoonlijke 
overdening de viering mee te beleven. Laat ieder het zo doen als 
het voor hem/haar tot opbouw is. 
We zijn blij dat na twee-en-half jaar er weer een 
Avondmaalsviering in ‘De Tuinen kan worden gehouden. Deze 
viering vindt - na de dienst in de kerk - plaats rond 10.45 uur in 
een gemeenschappelijke ruimte in het zorgcentrum. 
 
COLLECTEN 
Collecteren doen we nog op de aangepaste manier. Bij de uitgang of 
via de digitale collectelink of ‘spaarpotjes’ thuis kunt u/jij iets geven. 
Mogen we op u/jou rekenen? 
 
ONLINE UITZENDING 
De dienst wordt ook online uitgezonden. Zie de website 
www.kerkdienstgemist.nl (‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen).  
 
KINDERKERK EN CRECHE 
Ook vanmorgen is er Kinderkerk. Voor de kleinsten is er oppas 
in De Rank. Kom er bij! 
 

ORDE VAN DIENST, ZONDAG 11 SEPTEMBER, 9.00 UUR 
 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen  
Aanvangslied: Evangelische Liedbundel 170 
Stilte voor persoonlijk gebed 
Votum en groet 
Zingen: Psalm 130: 1, 3 
Gebed om Gods ontferming en om de heilige Geest 
Moment met de kinderen 
Zingen (kinderlied): Evangelische Liedbundel 448 
Daarna gaan de kinderen naar de kinderkerk 
Schriftlezing (door lector): Jona 2 (NBV21)       
Zingen: Gezang 40 
Verkondiging  
Zingen: Gezang 337: 1, 3, 4, 5 
Onderwijzing over het Avondmaal 
Gebed - Viering van het Avondmaal 
Zingen: Psalm 31: 6, 18 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Inzameling van onze gaven:  
1. Avondmaalproject ZOA-Noodhulp Jemen; 2. Kerk 
Zingen: Liedboek 2013, lied 425 
Zegen, beantwoord door het zingen van 3x amen 
Orgelspel 
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BIJBELLEZING ZONDAG 11 SEPTEMBER, 9.00 UUR 
 
Jona 2 (NBV21) 
1De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en 
drie nachten zat Jona in de buik van de vis. 2Toen begon hij in de 
buik van de vis tot de HEER, zijn God, te bidden: 
 

3‘In mijn nood riep ik de HEER aan en Hij antwoordde mij. 
Uit het rijk van de dood schreeuwde ik om hulp – 
U hoorde mijn stem! 
4U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee. 
Kolkend water heeft mij omgeven, 
zwaar sloegen uw golven over mij heen. 
5Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. 
Maar eens zal ik weer uw heilige tempel aanschouwen. 
6Het water sneed mij de adem af. 
Muren van water hebben mij omgeven, 
met wier is mijn hoofd omwonden. 
7Ik zonk naar de bodem, waar de bergen oprijzen, 
naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sloot. 
Maar U trok mij levend uit de dood omhoog, o HEER, mijn God! 
8Toen mijn levensadem mij verliet, riep ik U aan, HEER,  
en mijn gebed kwam tot U in uw heilige tempel. 
9Zij die armzalige goden vereren, 
verlaten U, trouwe God, 
10maar ik zal mijn stem  
in dank verheffen 
en U offers brengen; 
mijn geloften los ik in. 
Het is de HEER die redt!’ 
 

11Toen, op bevel van  
de HEER, spuwde de vis  
Jona uit op het droge.       
 
 
 
 
 

LIEDEREN ZONDAG 11 SEPTEMBER, 9.00 UUR 
 

Evangelische Liedbundel 170 
 
Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
 
Refrein: 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein 

 
 Psalm 130: 1, 3 

Uit diepten van ellende 
roep ik tot U, o HEER. 
Gij kunt verlossing zenden, 
ik werp voor U mij neer. 
O laat uw oor zich neigen 
tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen, 
red mij, o Here, red! 

Ik heb mijn hoop gevestigd 
op God de HEER die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten 
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten 
uw lichtend aangezicht. 

 
  Kinderlied: Evangelische Liedbunel 448 

1. Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaat de storm tekeer. 
Leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer. 
 
2. Je hoeft niet bang te zijn, 
als oorlog komt of pijn. 

De Heer zal als een muur 
rondom je leven zijn. 
 
3. Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 

 



Gezang 40 
1. Zijt Gij mijn God, 
ben ik uw mens nog, Here? 
Doet Gij vergaan wie zich van U 
afkeren, 
laat Gij mij over aan mijn lot? 
 
2. Geef toch een blijk 
van weten en vergeven! 
Ik roep U uit de diepten van het 
leven, 
de diepten van het dodenrijk. 
 
3. Gij zelf deed, Heer, 
mij weg van voor uw ogen. 
Red mij! de waatren zijn om mij 
bewogen, 
breng uit de zee mijn leven weer! 
 
4. Alleen een vis 
is aan haar hart geborgen, - 
mij mensenkind, mij vogel van de 
morgen, 
mij dompelt zij in duisternis. 
 
5. Ach Heer, geef licht 
wie viel in ongenade! 
 

Hoe lang vergeldt Gij 't kwade met 
het kwade, 
verhult Gij mij uw aangezicht? 
 
6. Hebt Gij voorgoed 
wie U verliet verstoten, 
voor eeuwig achter mij de poort 
gesloten 
naar 't leven en zijn overvloed? 
 
7. Zie mij weer aan, 
zie 't zeewier om mijn slapen; 
moet dan de krans, Heer, voor mijn 
hoofd geschapen, 
verdorren en verloren gaan? 
 
8. Gij duldt het niet, 
Gij redt mij uit de golven; 
Gij hebt de dood zijn eigen graf 
gedolven, 
de waatren zijn uw grondgebied. 
 
9. Wie hel en dood, 
wie wind en water vrezen, - 
Gij wilt mijn God, ik mag uw mens 
weer wezen! 
Ik maak uw naam op aarde groot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezang 337: 1, 3, 4, 5 
Het water van de grote vloed 
en van de zee zo rood als bloed,  
dat is de aardse moederschoot, 
dat is de diepte van de dood. 
 
Tot ondergang zijn wij gedoemd, 
als God ons niet bij name noemt, 
maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan 
door 't water van de doodsjordaan. 
 
Wij staan geschreven in zijn hand, 
Hij voert ons naar 't Beloofde Land. 
Als kinderen gaan wij zingend voort. 
De Vader is het die ons hoort. 
 
Met Noach en zijn regenboog, 
Mozes die uit Egypte toog 
en Jona uit het hart der zee, 
bidt heel uw kerk aanbiddend mee. 

 
Psalm 31: 6, 18 

Ik wil mij, HEER, in U verblijden, 
die hulp bood in de dag 
dat ik geen uitkomst zag, 
die steeds mij uit de engte leidde; 
dan mocht met lichte schreden 
ik in de ruimte treden. 

Ik voelde mij wel afgesneden, 
gebannen uit uw oog, - 
Gij waart zo ver, zo hoog. 
Maar, HEER, Gij hoorde mijn gebeden. 
Gij laat toch wie U smeken 
uw bijstand niet ontbreken. 

 
Liedboek 2013, lied 425 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 



ONDERWIJZING VOOR HET 
AVONDMAAL 

 
 

Broeders en zusters, 
 
In het Avondmaal gedenken wij 
hoe onze Heer en Heiland Jezus Christus 
in de wereld is gekomen om ons te verlossen. 
Wij vieren en gedenken 
hoe Hij geleefd heeft ten bate van anderen, 
zonder voorbehoud, ten einde toe. 
Onschuldig is Hij ter dood veroordeeld, 
tot de dood op het kruis. 

 
Voor ons is Hij gestorven en begraven. 
Op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden 
en nieuw leven heeft Hij gebracht: 
verzoening voor allen die gebukt gaan 
onder het juk van zonde en dood. 
 
Vele malen heeft onze Heer gegeten en gedronken 
met tollenaars en zondaars, 
met iedereen die zijn leven wilde delen, 
met zijn vrienden, 
zoals in die laatste nacht, 
toen Hij een teken heeft gesteld 
van zijn eindeloze liefde en trouw 
en zichzelf gegeven heeft 
als brood voor de wereld. 
 

 
Aan hen die Hem zo lief waren, 
en ook aan ons, 
heeft Hij de opdracht gegeven 
om te doen wat Hij gedaan heeft: 
brood en wijn – tot zijn gedachtenis. 
 
En zo nodigt Hij ons hier en nu 
aan zijn maaltijd, 
een vreugdemaal voor heel het volk van God. 
Ja, van oost en west, van noord en zuid 
zullen de volken van de aarde komen 
en aanzitten in het koninkrijk van God. 
 
Laat ons dan delen in het feest 
dat de Heer voor ons bereid heeft. 
Komt en nadert tot deze tafel, 
de tafel des Heren, 
waar het brood ons zal verzadigen 
en de wijn ons hart verheugt. 

 
 
 
 

 
 


