
Voorbereiding Heilig Avondmaal (Luisteren –Lezen –Overdenken –Bidden) 
Censura morum: voor pastorale zaken rondom het Avondmaal kunt u een afspraak maken met de predikant, de 
scriba of uw wijkouderling. 

Maandag 31 mei 2021  Vul mij opnieuw 
Luisterlied: Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart                                                    Lezen: Efeziërs 3: 14 – 19 
Over de Heilige Geest zijn veel onduidelijkheden. Vaak komen die door het idee dat dit een soort onpersoonlijke 
kracht is. Het is zo belangrijk om te beseffen dat de Heilige Geest een persoon is. In feite is het de Geest die 
Jezus geeft om heel persoonlijk bij ons te zijn. In de week van voorbereiding mogen we beseffen dat door Zijn 
Heilige Geest we in het Avondmaal een hele bijzondere ontmoeting mogen hebben met Jezus en vol mogen 
worden van Hem.  

Dinsdag 1 juni 2021  Dood offer of levend offer? 
Luisterlied: Psalm 40 - Brandofferen, Noch Offer Voor De Schuld                                   Lezen: Psalm 40: 7- 12 
God vindt geen diepe vreugde in een dood offer, maar in een levend offer. Met Pinksteren hoorden we dat God 
ten diepste niet onze dood wil, maar ons leven. Hij wil ons helemaal levend maken in de volste zin van het 
woord. Daarvoor heeft Hij Zijn Geest uitgestort en daarvoor mogen we ook het Avondmaal vieren. Om het leven 
te vinden bij God. 

Woensdag 2 juni 2021  Sta op 
Luisterlied: Ontwaakt gij die slaapt (Gezang 165) | Mannenzang Katwijk                     Lezen: Handelingen 9: 5 - 6 
Wat zou Jezus tegen jou gezegd hebben? Ik ben Jezus, die jij… ? In deze week komen we onvermijdelijk dingen 
van onszelf tegen die zich niet verhouden met een leven met Jezus. De volgende vraag die je kunt hebben: wat 
moet ik dan doen? Het antwoord is duidelijk: sta op. Dat wordt zondag ook aan jou gevraagd als je mee wilt 
vieren. Sta op! Het is een diepe notie in de Bijbel waarin ons opstaan regelrecht verbonden is met de 
Opstanding van Jezus. We drukken daarmee uit te willen delen in Zijn nieuwe leven. Dat Hij onze Redder is! 

Donderdag 3 juni 2021  Zing voor de Heere 
Luisterlied: Psalm 96: Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE                                         Lezen: Efeziërs 5: 14 – 21 
Onze God is onze lof en aanbidding waard. We kunnen al een hele tijd niet zingen. Dat treft ons in het hart. 
Tegelijk mogen we in het Avondmaal juist ook God de eer geven voor wat Hij voor ons gedaan heeft. Met 
eerbied en ontzag mogen we dankbaar en vol vreugde het Avondmaal vieren. Voor deze maaltijd heeft Hij de 
hoogste prijs betaald. Je eert Hem als je zo het Avondmaal viert. 

Vrijdag 4 juni 2021  Elke knie buigt 
Luisterlied: Opwekking 832 - Jezus Overwinnaar                          Lezen: Filippenzen 2: 9  – 11 
In het Avondmaal worden we niet alleen met Jezus verbonden, maar ook met onze broeders en zusters. Dan 
gaat het niet alleen over de broeders en zusters waar je de tafel op dat moment mee deelt. Je deelt in het 
Lichaam van Christus van alle tijden en plaatsen. Ook die vervolgde broeders en zusters. Je gaat beseffen dat je 
met het Avondmaal in die lange stoet van volgelingen van Jezus staat. Van alle mensen die Jezus de eer geven 
die Hem toekomt als Koning en Overwinnaar. 
 
Zaterdag 5 juni 2021  Gods kinderen worden openbaar 
Luisterlied: Heer, wat een voorrecht - Nederland Zingt                            Lezen: Romeinen 8: 18 - 21 
In zoveel landen is het voor christenen onmogelijk om in het openbaar uit te komen voor hun geloof zonder 
daarvoor hard afgestraft te worden. Toch heeft de duivel allerlei drempels weten te leggen voor het Avondmaal, 
want o wee als je zo openbaar voor je geloof uitkomt. Maar het is een geweldig voorrecht om in alle vrijheid dit 
te mogen doen. In de wetenschap dat God alle drempels tussen ons en God op Zich genomen heeft aan het 
kruis. In die dankbaarheid en vreugde mogen we morgen meevieren. 

Zondag 6 juni 2021  Dank   
Luisterlied: Ik wil U danken - Christian Verwoerd              Lezen: 1 Thessalonicenzen 5: 16 – 24 
Vandaag is het Avondmaal. We krijgen daarin alles wat Jezus voor ons gedaan heeft heel tastbaar aangereikt. In 
dankbaarheid mogen we dat aanvaarden. In dankbaarheid mogen we het ook meenemen in ons leven. We 
mogen het handen en voeten geven en toepassen. In de wetenschap dat Hij bij ons is en ons helpt. 
 

 
Luister de liederen op de Facebookpagina van de kerk; te bereiken via kerkvannieuwpoort.nl 


