
 

Avondmaalsdienst 
Andreaskerk Putten (12 juni 2022) 

10.30 uur 

 
Kerkenraad: Jacquelien Simon, Ina Pol (ouderling), Tineke Vrijenhoek, 
Gerard Wildeboer, Gijsbert Doppenberg, Marius Vierwind, Willie Elhorst 
(diaken), Erik Smink (kerkrentmeester) 
 
Koster/beamer: Niels Kuijt en Evert van den Heuvel 
 
Muzikale begeleiding: Eva Arendsen (piano), Renske Arendsen 
(dwarsfluit), Yvonne Dirksen (zang) en Janjaap Korevaar (orgel) 
 
Lector: Henk Büscher 
 
Voorganger: Erik Posthouwer 

 
Ook te volgen  

via YouTube kanaal  
van de Andreaskerk 

 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCe23cAlKnd94uWS-cBqTFHw
https://www.youtube.com/channel/UCe23cAlKnd94uWS-cBqTFHw
https://www.youtube.com/channel/UCe23cAlKnd94uWS-cBqTFHw
https://www.youtube.com/channel/UCe23cAlKnd94uWS-cBqTFHw


 

Welkom en stil gebed door Jacquelien Simon 
 
Paaskaars aansteken door Sifra Roordink 
 
Intochtslied: De wind steekt op (Sela) 
 

Als de hemel openbreekt,  
het huis vervult met vrede, 
zal de adem van uw Geest 
ons met zijn kracht bekleden. 
 
Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
zet ons in vuur en in vlam. 
Breng een herleving en moedig ons aan: 
Heer, maak ons helemaal nieuw! 
 
De wind steekt op, de wind steekt op; 
waar zij waait leeft uw kerk weer op. 
Het vuur laait op, het vuur laait op: 
een vuur van liefde voor God! 
  
Als U heilig vuur ontsteekt, 
als antwoord op ons bidden, 
is de kracht die ons ontbreekt 
aanwezig in ons midden. 
 
Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
zet ons in vuur en in vlam. 
Breng een herleving en moedig ons aan: 
Heer, maak ons helemaal nieuw! 
 
De wind steekt op, de wind steekt op; 
waar zij waait leeft uw kerk weer op. 
Het vuur laait op, het vuur laait op: 
een vuur van liefde voor God! 
 

Bemoediging en groet 
 
 Onze hulp en onze enige verwachting is de naam van de Heer 

Die hemel en aarde gemaakt heeft. (Ps. 124:8) 
Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit los laat, wat Zijn hand begon! (Ps. 138:8) 
Genade zij jullie, en vrede, van God onze Vader. 
en van onze Heer: Jezus Christus.  
Door Zijn Heilige Geest. Amen! (1 Korinthe 1:3) 

 
Gebed van toenadering door Jolein van Slooten 
 
Lied:  Ik zag een kuikentje (Elly en Rikkert) 
 
 Ik zag een kuikentje 

Dat bij zijn moeder zat 
Onder haar vleugels 
Waar het veilig zat 
Tegen regen, tegen zonneschijn 
Heer, zo wil ik bij U zijn 
 
In de schaduw van Uw vleugels 
Wil ik schuilen, wil ik schuilen 



 

In de schaduw van uw vleugels 
Wil ik schuilen, o Heer 
 
U bent mijn toevlucht 
U bent mijn sterkte 
U bent mijn schuilplaats 
U o Heer 

 
Kinderen groep 1-8 naar kinderkerk 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel door Henk Büscher 
 
Bijbellezing: Handelingen 4 : 1-11 door Henk Büscher 
 

Ondervraging door de Joodse leiders 
1 Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van 
de tempelwacht en de sadduceeën op hen af, 2 hevig ontstemd omdat ze het volk 
onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was 
gebeurd. 3 Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al 
avond was. 4  Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot 
geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend. 
5 De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem, 
6 samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot 
de hogepriesterlijke familie behoorden. 7 Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en 
begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad 
verricht?’ 8  Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en 
oudsten, 9 nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan 
een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, 10  dient u allen en het 
hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van 
Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is 
opgewekt. 11  Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de 
hoeksteen geworden is. 12 Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is 
de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’ 
 

Overdenking 
 
Kinderen groep 5-8 komen terug uit kinderkerk 
 
Lied:  Psalm 118 vers 5 en 8 
 

5) De Heer is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof den Heer mijn leven lang. 
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht: 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht. 

8) De steen, dien door de tempelbouwers 
veracht’lijk was een plaats ontzegd, 
werd tot verbazing der beschouwers 
ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
door 's Heeren hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onz' ogen. 
Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 

 
Collecte door Gerard Wildeboer (diaken van dienst) 

1e collecte: Open Doors 
2e collecte: Kerkdienst en pastoraat  
3e collecte: Jeugdwerk 
Avondmaalscollecte: Stichting Tabitha 

 
 
 
 



 

Bericht van overlijden 
 
Lied:  Gezang 91 vers 1 
 
 Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, 

of sterft zichzelf, wij zijn met Christus één. 
Wanneer wij leven, leven wij voor Hem, 
wanneer wij sterven, horen wij zijn stem. 
In leven en in sterven weten wij: 
wij zijn geborgen in zijn heerschappij. 

 
Dank- en voorbeden en stil gebed 
 
De betekenis van het avondmaal 
 

Broeders en zusters, de apostel Paulus zegt in zijn eerste brief aan de Korintiërs: 
 
23 Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de 
nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, 24 sprak het dankgebed uit, 
brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie.  Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te 
gedenken.’ 25  Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe 
verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om Mij 
te gedenken.’ 26 Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de 
dood van de Heer, totdat Hij komt. (1 Korinthe 11:23-26) 
 
Ook vandaag willen wij samen de maaltijd van de Heer vieren. Het avondmaal is een 
vreugdemaaltijd waar God de Vader ons zelf voor uitnodigt. En daarbij denken we aan vier 
dingen. 
 
Allereerst: Het lijden en sterven van Jezus. Hij stierf uit liefde voor mij, om mij te redden. 
Christus heeft ons liefgehad en zichzelf gegeven als offer, als een geurige gave voor God. Hij 
in mijn plaats, omdat ikzelf zo vaak tekort schiet. We leven uit genade.  
 
We denken ook aan Jezus’ opstanding. Hij leeft en Hij geeft ons een nieuw leven in de kracht 
van de Heilige Geest. We strekken ons uit naar een leven in gehoorzaamheid. 
 
In de derde plaats gaat het avondmaal over eenheid. Samen vieren we avondmaal. Door de 
Geest zijn wij verbonden als één lichaam, en geroepen om een gemeenschap te zijn waar 
liefde en vergeving is.  
 
En in de vierde plaats verlangen we bij het avondmaal naar Gods toekomst. Jezus zal 
terugkomen. Van oost en west, van noord en zuid zullen de volken van de aarde komen en 
aan tafel zitten in het Koninkrijk van God 
 
Laten we zo samen avondmaal vieren, waar het brood ons verzadigt en de wijn ons hart 
verheugt. 

 
Lied:  Aan Uw tafel (Sela) 
 
 U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; 

te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. 
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: 
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. 
 
U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart; 
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. 
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer: 
in vertrouwen leg ik alles voor U neer. 



 

De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan, 
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan. 
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend, 
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. 
 
U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. 
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. 
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: 
door de kracht van uw genade ben ik vrij! 
 

Samen Onze Vader bidden 

 
Lied:  Vrede van God (Opwekking 602) 
 
 Vrede van God, de vrede van God, 

De vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 

 
Viering Avondmaal 
  

De Here Jezus nodigt ons zelf aan zijn maaltijd. 
 Het brood dat wij breken, is de gemeenschap met het lichaam van Christus. 
  Neemt, eet, gedenkt en gelooft, 

Dat het lichaam van onze Heer, Jezus Christus 
Gegeven is tot een volkomen verzoening van alle zonden. 
En tot heling en bevrijding van ons leven. 
 

 De drinkbeker van de dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, 
 Is de gemeenschap met het bloed van Christus 
  Neemt, drink er allemaal uit, gedenkt en gelooft 
  Dat het kostbaar bloed van onze Heer, Jezus Christus 

 Vergoten is tot een volkomen verzoening van alle zonden.   
  En tot heling en bevrijding van ons leven. 

 
Uitnodiging 
   
We zingen tijdens avondmaal de volgende liederen: 
 
Lied:  Voor ieder van ons een plaats aan de tafel (Liedboek 388) 
 
 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

voor ieder van ons schoon water en brood, 
een veilige plek, een plaats om te schuilen, 
een plaats in Gods licht als tafelgenoot. 
 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk! 
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor iedere vrouw, voor iedere man. 
Niet minder of meer, de een of de ander: 
het delen van macht is deel van ons plan. 
 
Vol vreugde… 
 
Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 
want iedere stem geeft klank aan het koor. 



 

Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; 
ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 
 
Vol vreugde… 
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 
genadig begin van goddelijk recht. 
 
Vol vreugde… 
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 
een plaats om te zijn, een plaats om te worden 
getuige van Hem, een levend bewijs. 
 
Vol vreugde… 
 

Lied:  O Jezus, hoe vertrouwd en goed (Liedboek 512) 
 
 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in ‘t oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor. 
 
Uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 
Mijn herder en mijn geld, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester, die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed. 
 
Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 
een zon diep in de nacht, 
roep ik uw nadering reeds uit 
omdat ik U verwacht. 
 
O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in ‘t oor, 
als ik van alles scheiden moet 
gaat nog die naam mij voor. 

 
Lied:  Genade, zo oneindig groot (Opwekking 428) 
 
 Genade, zo oneindig groot 

dat ik, die ’t niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan ‘k zien 
 
Genade die mij heeft geleerd 
Te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook - als ik mij tot Hem keer 
Dat God mij nooit verlaat. 
 



 

Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
 
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond 

 
Lied:  Kom, O heilige Geest (Sela) 
 
 Heilige Geest van God, 

adem in ons midden, 
dan zullen wij aanbidden 
de Vader en de Zoon. 
 
Kom, o Heilige Geest, 
wij wachten op U. 
Vervul ons met uw kracht, 
Heil’ge Geest kom nu. 

 
Dankgebed 
 
Kinderen groep 1-4 komen terug uit kinderkerk 
 
Lied:  Vervuld van Uw zegen (Liedboek 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 

Heenzending en zegen 
 
De genade van de Heer: Jezus Christus, 
de liefde van God onze Vader, 
en de eenheid met de Heilige Geest, 
zij met jullie allemaal. (2 Korinthe 13:13) 

 
Samen zingen we 3x ‘Amen’
 


