
VIERING HEILIG AVONDMAAL DE REGENBOOG NIJVERDAL 
15 mei 2022, 9.30 uur 
Organist: Rien Hoekjen / Lector: Ria Brouwer / OVD: Lia Nauta / 
Welkomstouderling: Gerrit Stokvis / beamteam: Rinie Mak; Hans Stokvis; 
Henry Nijland; diakenen: Dinand en Klazien Imhof; Lia en Bernard 
Feddes 
 
- Orgelspel vooraf: bewerking van Lied 282 Genesteld aan uw hart… 
- Woord van welkom door ouderling 
- Aanvangslied: Psalm 98: 1 en 4 Zing een nieuw lied (staande) 
- Stilte, Onze Hulp en groet (staande)  
- Smeekgebed 
- Loflied: Komt, laat ons vrolijk zingen (Evangelische Liedbundel 161 / 
Hemelhoog 250: 1,2 en 3) 
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
(kinderen gaan naar de nevendienst - ze nemen een lichtje mee)  
- Schriftlezing (door lector): Exodus 19:16-25  
- Zingen: Psalm 24: 2 (Nieuwe Psalmberijming) 
 
2.  
Wie mag Gods tempel binnengaan? 
Wie kan er op zijn hoogte staan? 
Wie zal Hem op zijn berg vereren? 
Hij die een zuiver leven leidt, 
die leugens en bedrog vermijdt 
en nooit een valse eed zal zweren. 
 
- Schriftlezing (door lector): Openbaring 19: 1-9 
- Zingen: Psalm 24:3 
 
3.  
Aan hen die eerlijk zijn en echt 
doet God, hun redder, altijd recht. 
Zijn zegen zullen ze ontvangen. 
Dit is het volk dat Hem verwacht; 
zij vormen Jakobs nageslacht, 
de mensen die naar Hem verlangen. 
  
- Verkondiging Tekst: ‘Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het 
Lam zijn uitgenodigd’ (Openbaring 19:9) 
- Zingen: Lied 282 (:1,2,3,4) Genesteld aan uw hart  
(kinderen komen terug uit kindernevendienst onder het naspel) 
- De Tafel wordt gereed gemaakt 



- Evt. Afkondigingen van geboorte en rouw (staande) 
- Samen zingen (staande): Lied 340b (geloofsbelijdenis) 
- De collecte wordt aangekondigd (bestemd voor: Hospice Noetsele) 
- Nodiging 
- Vredegroet 
- Tafelgebed 
- Avondmaalsgebed, voorbeden, Stil gebed, Onze Vader 
- Gemeenschap van brood en wijn (lopende viering) 
- Dankzegging en dankgebed 
- Slotzang (staande): Lied 657: 1 en 4 Zolang wij ademhalen 
- Zegen gevolgd door gezongen Amen (3x) 


