
LITURGIE OPENLUCHTDIENST 

VIERING HEILIG AVONDMAAL 

9.30 uur 10 JULI 2022 

Voorganger:  

ds. D. Rodenburg  

 
 

 
 
Zingen voor de dienst: Opw. 339 en Opw. 580 
 

O, kom nu en jubel, breng dank aan de Heer, 
En juich voor de Rots van ons heil. O, kom voor zijn aangezicht, 
Breng Hem eer. Verheug Hem met snarenspel. 
Want de Heer is een groot God en de Koning van alles wat leeft. 

O, kom nu en jubel, breng dank aan de Heer, 
En juich voor de Rots van ons heil. O, kom voor zijn aangezicht, 
Breng Hem eer. Verheug Hem met snarenspel. 
Want de Heer is een groot God en de Koning van alles wat leeft. 
 

*.*.* 
 
Jezus, hij kwam om ons leven te geven, 
Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. 
Hij gaf aan mij het eeuwige leven, 
Door te sterven aan het kruis. 

Ik zie nu Zijn tranen 
En zie nu Zijn wonden. 
Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij. 
Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde. 
Prijs de Heer, nu ben ik vrij. 
 
Ik ben zo dankbaar Heer, voor wat U heeft gedaan 
En heel mijn hart aanbidt Uw heilige naam 
En Heer ik houd van U, want U hield eerst van mij. 
Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij. 
 
Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonde. 

Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood. 
Nu houdt de dood mij niet langer gebonden, 
Ook al was mijn zonde groot, 
Want Hij is niet lang in het graf gebleven. 
De dood kon onmogelijk Gods liefde verslaan. 
Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven. 
Heel de schepping roept Zijn naam. 



Welkom en mededelingen 
 

Moment stilte 
 

Zingen: Gez. 457: 1, 3 (Liedboek 1973) Heilig, heilig, heilig 
 

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die een in wezen zijt. 
 

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
een en al vuur en liefde en majesteit. 

 
Stil gebed – ‘Onze hulp’ en groet 
 
Zingen (staande): Ps. 103: 1, 2 (oude ber.) 
 

Loof, loof den Heer', mijn ziel, met alle krachten; 
Verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t' achten; 
Och, of nu al wat in mij is, Hem preez'! 
Loof, loof mijn ziel, den Hoorder der gebeden; 
Vergeet nooit een van Zijn weldadigheden; 
Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees. 
 

Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, 
Hoeveel het zij, genadig wil vergeven, 

Uw krankheen kent en liefderijk geneest; 
Die van 't verderf uw leven wil verschonen, 
Met goedheid en barmhartigheen u kronen; 
Die in den nood uw redder is geweest. 
 

Moment met de kinderen 
 

Zingen: Op Toonh. (uitgave 2015) 534 – Jezus, open mijn ogen 
 

Jezus, open mijn oren 
Leer mij Uw stem te verstaan 
leer mij uw woorden te horen 
Te weten waar ik moet gaan 
Om Uw licht te verspreiden 
Uw naam te belijden 
Leer mij uw stem te verstaan 

 

Jezus, open mijn ogen 
Leer mij de mensen te zien 
Zoals U ze ziet uit de hoge 
U bent de Heer die ik dien 
Om Uw liefde te geven 
Aan wie met mij leven 
Leer mij de mensen te zien 

Jezus, ik open mijn handen 

Leer mij een zegen te zijn 
Maak mij een hulp voor de anderen 
Die leven met honger en pijn 
Om aan wie U niet kennen 
Genezing te brengen 
Leer mij een zegen te zijn 



Gebed – Onze Vader 
 
Uit de Bijbel: Jona 1: 17-2: 10 (Herz. Statenvertaling) 
 

 
En de HEERE beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was  drie 
dagen en drie nachten in het binnenste van de vis.  
 
Toen bad Jona tot de HEERE, zijn God, vanuit het binnenste van de vis. Hij 
zei: Ik riep uit mijn benauwdheid tot de HEERE en Hij antwoordde mij. Uit 
de schoot van het graf riep ik om hulp, U hoorde mijn stem. Want U wierp 
mij de diepte in, in het hart van de zeeën, een watervloed omringde mij; al 
Uw baren en Uw golven sloegen over mij heen. En ík zei: Verstoten ben ik 
van voor Uw ogen; toch zal ik opnieuw aanschouwen Uw heilige tempel. 
Water omving mij, bedreigde mijn leven, de watervloed omving mij. 
Zeewier was om mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de 
bergen daalde ik af in de aarde; haar grendels sloten zich voor eeuwig 

achter mij. Maar uit het verderf trok U mijn leven omhoog, HEERE, mijn 
God! Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de HEERE; mijn gebed 
kwam tot U, in Uw heilige tempel. Wie nietige afgoden vereren, verlaten 
Hem Die hun goedertieren is. Maar ik, met dankzegging zal ik U offers 
brengen; wat ik beloofd heb, zal ik nakomen.  
Het heil is van de HEERE! 
 
Toen sprak de HEERE tot de vis, en hij spuwde Jona uit op het droge. 
 

 
 
Zingen: Op Toonh. 60 – Uit de diepten roep ik tot U 
 

Uit de diepte roep ik U 
Heer, mijn God 
Ik heb U nodig, Here luister 
Nu ik schor gebeden fluister 

Luister toch 
Heer, luister toch. 

 

Als U niets dan zonden zag 
Heer, mijn God 
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu 
Juist vergeven, dus verdient U 

Diep ontzag 
Ons diep ontzag. 

Ik blijf wachten tot U komt 
Heer, mijn God 
Ik blijf nog sterker op U wachten 
Dan een mens in lange nachten 
Wacht op licht 
Het morgenlicht. 
 
Israël hoop op de Heer 
Hoop op God 

Want Hij heeft zich aan jou verbonden 
Hij verlost je van je zonden 
Hij maakt vrij,  
Hij maakt jou vrij 
 



Preek 
 
Stilte 
 
Inleidende woorden over de viering van het Avondmaal 
 
Gebed 
 
Zingen: Gez. 174: 1, 2 (Herv. Bundel 1938) 

 
Vaste rots van mijn behoud, 

als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op uw trouw, 
laat mij rusten in uw schauw, 
waar het bloed door u gestort, 
mij de bron des levens wordt. 
 
Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 
niet het offer dat ik breng, 
niet de tranen die ik pleng, 
schoon ik ganse nachten ween, 
kunnen redden, Gij alleen. 

 
Nodiging 
 
Viering van het Avondmaal 
 
We ontvangen brood en wijn – en wachten op elkaar – zodat we gezamenlijk 
het brood eten en de wijn drinken – als heilige tekenen van God 
 
Zingen: Ps. 116: 6, 7, 8 (nieuwe ber.) 
 

Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan, 

nu danken voor de redding van mijn leven? 
Ik heb de kelk van 's HEEREN heil geheven 
en noem voor heel het volk zijn grote naam. 
 
De dood van een die Hem is toegewijd 
staat God te duur. O HEER, mijns levens hoeder, 
uw dienstknecht ben ik, dienstmaagd was mijn moeder. 
Uw eigen ben ik, Gij hebt mij bevrijd! 
 
Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem 
offers van dank naar mijn beloften brengen, 
in 's HEEREN voorhof mijn gejubel mengen 

met uw lofprijzingen, Jeruzalem. 
 
Inleiding op de voorbede door de ouderling van dienst 
 
Stil gebed – voorbede en dankzegging – lofprijzing 
 



Zingen (staande): Belijdenis (Sela) 
 

U bent de God die roept, mijn hart en leven zoekt, 
Die mij gevonden heeft; het eeuwig leven geeft. 
 
Als aan U toegewijd,  mijn hart en mond belijdt: 
Ja, Jezus is mijn Heer; dan kniel ik voor U neer. 
 
Ik heb jou gekozen, opgedragen om mijn weg te gaan. 
In Mij blijvend vrucht te dragen,  ga dan in mijn Naam. 
 

Heer, wij zeggen ja en amen, Brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen;  Jezus onze Heer. 
 
Mijn Jezus, geef mij kracht, als ik uw hulp verwacht; 
Voltooi in mij uw werk  en maak in zwakheid sterk. 
 
Als U mijn wegen leidt, in moeite en in strijd, 
Houd ik gelovig stand;  Heer, neem me bij de hand. 
 
Blijf in mijn liefde, alle dagen; in liefde voor elkaar. 
Wat je de Vader ook wilt vragen,  vraag het in mijn Naam. 
 

Heer, wij zeggen ja en amen,  brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; Jezus onze Heer. 
Belijden onze Heer, Jezus onze Heer,  
Jezus, amen. 
 
 

 
Het heil is van de HEERE! – Jona 2: 9 

 

 
Zegen 

 
 
Collectes 
 
U kunt uw gift ook overmaken via de volgende link:  
hervormdnunspeet.nl/algemeen/online-uw-gift-overmaken  
of via de QR-code.  
 

Vandaag zijn de collectes bestemd voor:  
• Diaconie, Kapel op reis 
• Mogelijk maken van kerkdiensten 

 

 


