
                         Hervormde Gemeente Montfoort 

 
 

    Voorbereiding Heilig Avondmaal  

 
   Zondagmorgen 13 juni 2021 9.30 uur    
 
  
  
 
 

 
 

 

 

 
 

Bevestigingsdienst Ambtsdragers  
 

Zondagmiddag 13 juni 2021 16.00 uur 
 

 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
                                  Predikant: ds. A. Simons   

Organist: dhr. R. G. Romijn 

Organist: dhr. C. van den End 

 

 

 



 

Zondag 13 juni 9.30 uur  (Voorbereiding op het Heilig Avondmaal) 

 

 

• Stil gebed 
 
• Votum en groet 

 
• Zingen Psalm 68 : 7 

 
Gelijk een duif, door 't zilverwit, 
En 't goud, dat op haar veed'ren zit, 
Bij 't licht der zonnestralen 
Ver boven and're voog'len pronkt, 

Zult gij, door 't Godd'lijk oog belonkt, 
Weer met uw schoonheid pralen. 

Wanneer Gods onweerstaanb're hand 
De vorsten uit het ganse land 
Verstrooid had en verdreven, 
Ontving zijn erfdeel eed'ler schoon, 
Dan sneeuw, hoe wit zij zich vertoon', 

Aan Salmon ooit kon geven. 
 
• De Wet van de Heere 

 
• Schriftlezing Hooglied 2 : 1-14 
 

 

1  de dalen. van Ik ben een Roos van Saron, een Lelie  
2 Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de 

 dochteren.  
3 Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn Liefste onder 

, en Zijn onderen zit er  schaduw, verlang sterk naar Zijn de zonen; ik
 vrucht is mijn gehemelte zoet.  

4  Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij.  
5 de appelen, Ondersteunt gijlieden mij met de flessen, versterkt mij met 

 van liefde. ziekwant ik ben  
6  Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en Zijn rechterhand omhelze mij.  
7 n, of bij de ëbij de ree dieIk bezweer u, gij, dochteren van Jeruzalem! 

hinden des velds zijt, dat gij die liefde niet opwekt, noch wakker maakt, 
 !behaagt dezelvetotdat het  

8 is de stem mijns Liefsten, ziet Hem, Hij komt, springende op de  Dat
ende op de heuvelen!bergen, huppel  

9 herten; zie, Hij staat  van deMijn Liefste is gelijk een ree, of een welp 
 achter onzen muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën.  

10 antwoordt, en zegt tot mij: Sta op, Mijn vriendin, Mijn Mijn Liefste 
 schone, en kom!  

11  Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan;  



 

12 , en de eraankomt De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd 
 de tortelduif wordt gehoord in ons land.van  stem  

13 boom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven nDe vijge
 jonge druifjes. Sta op, Mijn vriendin! Mijn schone, en kom! hun metreuk  

14 steenrotsen, in het  van deMijn duive, zijnde in de kloven 
steile plaats, toon Mij uw gedaante, doe Mij uw  van eenverborgene 

 stem horen; want uw stem is zoet, en uw gedaante is liefelijk.  

 
• Gebed 
 
• Zingen Psalm 65 : 2 
 
Een stroom van ongerechtigheden 
Had d' overhand op mij; 

Maar ons weerspannig overtreden 

Verzoent en zuivert Gij. 
Welzalig, dien Gij hebt verkoren, 
Dien G' uit al 't aards gedruis 
Doet naad'ren, en Uw heilstem horen, 
Ja, wonen in Uw huis. 
 

• Prediking; Hooglied 2 : 14  
 
    1e. Hij roept. 2e. Hij verlangt.  
 
• Zingen Psalm 56 : 5 

 

Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
Wat sterv'ling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 

Door ijver aangespoord. 
 
• Formulier voor de bediening van het Heilig Avondmaal (1e deel) 

 

Geliefden in den Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting 
van het Heilig Avondmaal van onzen Heere Jezus Christus, die ons be-
schrijft de Heilige Apostel Paulus, 1 Kor. 11 :23-29. "Ik heb van den 

Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus, 
in den nacht, in welken Hij verraden werd, het brood nam, en als Hij ge-
dankt had, brak Hij het, en zeide: neemt, eet; dat is Mijn lichaam, dat 
voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij 
ook de drinkbeker, na het eten van het Avondmaal, en zei: deze drinkbe-
ker is het nieuwe Testament in Mijn bloed; doet dat, zo dikwijls als gij die 



 

zult drinken, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult 
ete, en deze drinkbeker zult drinken. zo verkondigt de dood des Heeren, 
totdat Hij komt. Zo dan, wie onwaardig (=op onwaardige wijze) dit brood 
eet, of de drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het li-

chaam en bloed van de Heere. Maar de mens beproeve zichzelf, en ete 
alzo van het brood, en drinke van den drinkbeker; want die op onwaar-
dige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onder-

scheidende het lichaam des Heeren." 
 
Opdat wij nu tot onze troost des Heeren Avondmaal mogen houden is 
(ons) voor alle dingen nodig: ten eerste, dat wij ons te voren recht (=op 
de juiste wijze)  beproeven; (ten andere) en in de 2e plaats, dat wij het 
tot dat einde richten (= met dat doel gebruiken), waartoe het de Heere 
Christus verordineerd (=bevolen) en ingesteld heeft, namelijk, tot Zijn 

gedachtenis. 

 
De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken (= 
drie delen) 
Ten eerste, bedenke een ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, op-
dat hij zichzelf mishagen zal (= een afkeer van zijn zonde heeft), en zich 
voor God verootmoedigt; aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo 

groot is, dat Hij die (eer dat Hij die ongestraft liet blijven) aan Zijn lieve 
Zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke kruisdood gestraft 
heeft. 
 
Ten tweede, onderzoeke een ieder zijn hart, of hij ook deze gewisse (=be-
trouwbare) belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het 

lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn; en de volkomen ge-
rechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschon-
ken is, ja, zo volkomen, alsof hij zelf - in eigen persoon - voor al zijn zon-
den betaald, en alle gerechtigheid volbracht had. 
 
Ten derde, onderzoeke een ieder zijn consciëntie (=geweten), of hij ook 
gezind is, voortaan met zijn gehele leven, waarachtige dankbaarheid je-

gens God de Heere te bewijzen, en voor het aangezicht van God oprecht 
te wandelen, en eveneens of hij zonder enige geveinsdheid (=zonder enig 
gehuichel) alle vijandschap, haat en nijd (=afgunst) van harte aflegt en 
een ernstig voornemen heeft, om voortaan in waarachtige liefde en eens-

gezindheid met zijn naasten te leven. Allen dan, die zo gezind zijn, wil 
God zeker in genade aannemen, en voor waardige medegenoten van de 
tafels zijns Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis 

in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel (1Kor. 
11:28). Waarom wij ook, (naar)  overeenkomstig het bevel van Christus 
en van de Apostel Paulus, allen, die zich met deze navolgende ergerlijke 
zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heeren zich te onthou-
den; en hun verkondigen, dat zij geen deel in het Rijk van Christus heb-
ben;  als daar zijn: alle afgodendienaars; allen, die gestorven heiligen, 



 

engelen of andere schepselen aanroepen; allen, die beelden vereren; alle 
tovenaars en waarzeggers (= die zich bezig houden met occulte praktij-
ken) allen die vee of mensen, en andere dingen zegenen (= occult, ma-
gisch wijden), en die aan zulke zegening geloof hechten; alle verachters 

van God, en zijn Woord, en van de Heilige Sacramenten; alle Godslaste-
raars; allen die tweedracht, secten en opstand in de kerken en wereldlijke 
regeringen begeren aan te richten (=willen veroorzaken); allen die mein-

eed plegen; allen, die hun ouders en overheden (= allen die over hen ge-
steld zijn) ongehoorzaam zijn; alle doodslagers, kijvers  (=die twistziek 
zijn) en die in haat en nijd met hun naaste leven; alle echtbrekers, hoe-
reerders, dronkaards, dieven, woekeraars (= die woekerrente vragen), 
alle rovers, spelers (= aan gokken doen), alle gierigaards (= die hebzuch-
tig zijn), en al degenen, die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang 
zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze (welke Christus al-

leen voor zijn gelovigen bestemd heeft) onthouden, opdat hun straf en 

hun verdoemenis (= veroordeling) niet des te zwaarder worde. Maar dit 
wordt ons, zeer geliefde Broeders en Zusters in den Heere, niet voorge-
houden, om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken 
(= te ontmoedigen), alsof niemand tot het Heilig Avondmaal des Heeren 
zou mogen gaan, dan die zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot 
dit Avondmaal, om daarmede te betuigen, dat wij in onszelf volkomen en 

rechtvaardig zijn; maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten ons-
zelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee, dat wij midden in 
de dood liggen. Daarom, al is het, dat wij nog vele gebreken en ellendig-
heid (=zonden) in ons bevinden, namelijk: dat wij geen volkomen geloof 
hebben, en dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet toe-zet-
ten, als wij schuldig zijn; maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof, 

en de boze lusten van ons vlees (=onze gruwelijke begeerten) te strijden 
hebben; nochtans, ondanks dit alles, omdat (door de genade van de Hei-
lige Geest) zulke gebreken ons van harte leed zijn, en wij ook begeren te-
gen ons ongeloof te strijden, en overeenkomstig alle geboden van God te 
leven; zo zullen wij gewis en zeker zijn, dat geen zonde, noch zwakheid 
die nog (tegen onzen wil) in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat 
God ons niet in genade zou aannemen, en ons zo deze hemelse spijze en 

drank waardig en deelachtig zou maken. 
 
• Dankgebed 
 

• Zingen Psalm 74 : 12 
 
Gij, evenwel, Gij blijft dezelfd', o HEER; 

Gij zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn Koning, 
Die uitkomst gaaft, en, uit Uw hemelwoning, 
Voor ieders oog Uw haat'ren gingt te keer. 
 
• Zegen en Groet  
 


