
Liturgie middagdienst 8 maart 2020 – Heilig Avondmaal 

 

 

1. Muziek voor de dienst 

Welkom, mededelingen 

Stil persoonlijk gebed 

2. Gezongen votum, gesproken groet, gezongen amen 

3. Psalm 33: 1, 7 (LvdK) (=Kom nu met zang en roert de snaren) 

Gebed 

4. Sela - Wie zal ons voeden: 1, 2, 3 (tijdens het naspel kunnen mensen aan tafel gaan zitten) 

Viering van het avondmaal 

5. Sela - Wie zal ons voeden: 5, 6 (tijdens het naspel terug naar de plaats in de zaal) 

Schriftlezing: Markus 14:26-31 

6. Psalm 118: 5, 6 (LvdK) (=De HEER is mij tot hulp en sterkte) 

Verkondiging 

7. Opwekking 315 

Dankgebed 

8. Inzameling van de gaven 

9. Gezang 389: 1, 3 (LvdK) (= Nu is de dag ten einde) 

Zegen 

10. Gezongen amen 

11. Muziek na de dienst 

 

IK BEN 

1. Wie zal ons voeden, het brood met ons breken? 

Waar wordt de honger voor altijd gestild? 

In Christus alleen is het brood van het leven; 

breekt het voor ieder, deelt het om niet. 

 

tegenstem: 

Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede: Christus, Hij alleen! 

 

2. Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen? 

Waar is geen droogte, geen pijn of verlies? 

In Christus alleen is het water des levens; 

reikt ons de beker, geeft het om niet. 



 

  

 

3. Wie spreekt de woorden van waarheid en leven? 

Waar wordt gevonden de zin van bestaan? 

In Christus alleen is de Waarheid gegeven; 

weg tot de Vader, weg om te gaan. 

 

5. Wie zal ons leven in liefde doen groeien? 

Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan? 

In Christus alleen zullen ranken volgroeien: 

Vruchten van vrede, recht van bestaan. 

 

6. Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden? 

Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis? 

Met Christus alleen, zijn wij eeuwig verbonden; 

weidt ons in vrede, leidt ons naar huis. 

 


