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Orde van dienst voor viering Heilig Avondmaal (ochtenddienst) 
 
Aanvang: 

• 9.30 uur 
 

Voorbereiding 
• Intochtslied: ..................................................................  

• Stil gebed 

• Votum en groet 

• Klein Gloria, behalve advents- en veertigdagentijd ( gemeente gaat zitten) 

• Verootmoediging – Gebed om schuldvergeving 

• Gemeentezang: ..................................................................  

• Leefregel of Wetslezing 

• Gemeentezang: .................................................................. 
 

Dienst van het woord 
• Gebed om de verlichting met de Heilige Geest en de opening van het Woord. 

• Kinderlied: .................................................................. (kinderen naar KND) 

• Schriftlezing: ..................................................................  

• Gemeentezang: ..................................................................  

• Prediking  

• Gemeentezang: ..................................................................  

• Dankgebed en voorbede  
 

Viering van het Heilig avondmaal 
• De tafel wordt toebereid en de collecten worden gehouden 

 

• Nodiging: 
De Heer heeft zijn tafel bereid 

 Voor wie in Hem geloven en Hem liefhebben. 
 Wij nodigen u  
 Als dienaren van Jezus Christus 
 Om dankbaar en gelovig  
 Met de lofprijzing in te stemmen 
 En brood en wijn uit zijn hand te ontvangen. 
 

• De grote lofprijzing: 
 De Heer zij met u. 
 Verheft uw harten tot God. 
 Laat ons de Here onze God dankzeggen 
 Want Hij verdient onze dank. 
 
 Het past ons, het is goed en genezend 
 Dat wij Hem de dank brengen, overal en altijd. 
 Wij danken God de Vader voor Jezus Christus, onze Heer, 
 Die aan mensen gelijk geworden is, 
 En zich vernederd heeft tot de dood, 
 Ja tot de dood aan het kruis. 
 De Vader heeft Hem verhoogd  
 En een naam gegeven boven alle naam 
 Opdat eenmaal, in zijn naam zich zou buigen 
 Alle knie van hen die in de hemel zijn en op aarde,  
 Tot eer van God de Vader. 
 
 Nu willen ook wij onze stem verheffen 
 En uw heilige naam eren door te zingen: 
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o Gezang 255: 1 en 2 of, 
o Gezang 457: 1 of,  
o Gezang 488b: 4 en 5 

 

• Inzettingswoorden 
Broeders en zusters, 
Hoort dan naar de woorden van de inzetting 
van het heilig Avondmaal van onze Heer Jezus Christus. 
 
In de nacht waarin de Heer Jezus werd overgeleverd, 
nam Hij een brood, sprak de dankzegging uit, 
brak het en zei: 

Dit is mijn lichaam voor u. 
Doet dit tot mijn gedachtenis. 
 

Evenzo ook de beker, 
nadat de maaltijd afgelopen was, 
en Hij zei: 

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
tot mijn gedachtenis. 

 
Als wij dan eten van dit brood 
En drinken uit deze beker, 
Verkondigen wij de dood des Heren, 
Totdat Hij komt. 
 
Zo gedenken wij 
Het verlossend lijden  
Van de Messias, onze Heer, 
Die verrezen is en leeft. 
En wij verkondigen zijn dood, 
Totdat Hij wederkomt. Maranatha! 
 
En zoals Hij God dankte laat ons zo naderen tot de Levende God 
met onze gebeden en onze lofprijzing. 
 

• Gebed 
 

• Gemeentezang: 
o E.L. 203 of,  
o Gezang 358 of, 
o E.L. 290 of, 
o Gezang 218 

 

• Predikant gaat naar de avondmaalstafel en zegt: 
Laat ons dan delen in het feest 
dat de Heer voor ons bereid heeft. 
Komt, want alle dingen zijn gereed. 
 
Het brood dat wij breken is gemeenschap met het lichaam van Christus. 
Neemt, eet, gedenkt en gelooft, dat het lichaam van onze Here Jezus Christus gegeven is tot 
een volkomen verzoening van al onze zonden. 
 
De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is gemeenschap met het 
bloed van Christus. 
Neemt, drinkt allen daaruit; gedenkt en gelooft, dat het kostbaar bloed van onze Here Jezus 
Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.    
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• Als dankzegging voor het Avondmaal zingen we staande: 
(kinderen komen terug uit kindernevendienst) 

o Psalm 68: 7 of 
o Gezang 218: 1, 4 en 8 of 
o Gezang 461 of 
o Psalm 103: 1 en 3  

 

Dienst der offeranden 
Slotzang: .................................................................. 
 
Zegen 
 
Gezongen AMEN ( 3x) 
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Bijlage: 
 
Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal blijft de gemeente zitten in de kerkzaal. De ouderling van 
dienst en de andere ouderling nemen plaats aan de avondmaalstafel, links en rechts van de dominee. 
Na het breken van het brood zend u de diakenen naar de gemeente, het brood wordt uitgedeeld, als 
de diakenen terug zijn nemen wij aan de avondmaalstafel het brood. Daarna spreekt u de 
dankzegging uit over de wijn, de diakenen gaan weer eerst naar de gemeente als laatste nemen wij 
aan tafel het de wijn. 
Na het zingen van de dankzegging nemen de ouderlingen en diaken weer plaats op hun eigen stoel. 
 


