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PROTESTANTSE GEMEENTE DRIEL 

VIERING HEILIG AVONDMAAL 15-01-2023 
ds. Wya de Kam - Diepeveen 

 
 

Orgelspel 
 
Dienst van de voorbereiding 
 
Moment van stilte  
 
Welkom en mededelingen  
     
(we gaan staan) 
 
Intochtslied    Psalm 31 : 1 
 
Bemoediging en groet 

V: Onze hulp is in de naam van de HEER 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:  Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A:  en niet loslaat het werk van zijn Handen. 
  
V: Genade zij u en vrede 
 van God, onze Vader en  
 onze Heer, Jezus Christus, 
 door de Heilige Geest 
A: amen 

 
Drempelgebed  
  
(we gaan zitten) 
 
Lied      Psalm 31 : 15 
 
Dienst van de Schrift 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Aandacht voor de kinderen 
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(kinderen gaan naar de kindernevendienst) 
 
Schriftlezing   Jeremia 1 : 4 – 8 
Jeremia geroepen 
4De HEER richtte zich tot mij: 5‘Voordat Ik je vormde in de moederschoot, 
had Ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had Ik je al aan 
mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.’ 6Ik riep: ‘Nee, HEER, 
mijn God! Ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong.’ 7Maar de HEER 
antwoordde: ‘Zeg niet: “Ik ben te jong.” Richt je tot iedereen naar wie Ik je 
zend en zeg alles wat Ik je opdraag. 8Wees voor niemand bang, want Ik zal 
je terzijde staan en je redden – spreekt de HEER.’ 
 
Lied     Psalm 119 : 12 
 
DE GEBODEN... (GELEZEN DOOR WYA) 
 
Schriftlezing   Matteüs 4 : 12 – 17 
Begin van Jezus’ verkondiging 
12Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week Hij uit 
naar Galilea. 13Hij keerde niet terug naar Nazaret, maar ging in Kafarnaüm 
wonen, aan het meer, in het gebied van Zebulon en Naftali. 14Zo moest in 
vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Jesaja: 15‘Land van Zebulon 
en Naftali, gebied aan het meer en aan de overkant van de Jordaan, Galilea 
van de heidenen, luister: 16Het volk dat in duisternis leefde, zag een 
schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden 
door het licht beschenen.’ 17Vanaf dat moment begon Jezus zijn 
verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is 
nabij!’ 
 
Lied     Psalm 119 : 40 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Kort meditatief orgelspel 
 
Zingen    Lied 340b (Geloofsbelijdenis) 
 
Tafelviering 3 
 
Nodiging 
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Zingen (avondmaalslied) Lied 381 : 1, 2 en 5 
 
Vredewens 
 
Tafelgebed 
 
Aanhef 
V: De Heer zij met u. 
A: ook met u zij de Heer. 
V: Verheft uw hart 
A: Wij hebben ons hart bij de Heer. 
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A: Het is goed dat wij Hem danken en prijzen. 
Wij danken U, Heer onze God……………. 
………………….zingen wij U toe: 
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Vervolg tafelgebed 
………….. tot mijn gedachtenis. 

 
 
Vervolg tafelgebed 
 
A: “Onze Vader…...” 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
uw naam wordt geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
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Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid  
tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Zingen: 

 
 
Breken en delen 
 
Danklied    381 : 6 
 
Slotlied    425 
 
Zegen 

 


