
 Bij deze orde van dienst heeft u een liedboek nodig.  

 
Viering Heilig Avondmaal  
5 september 2021 ~ Dorpskerk Wilp   

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

H.N. Werkman, Chassidische legenden (1942):  
suite 1, blad 10 
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Viering van het Heilig Avondmaal   
 
We zijn blij vandaag het heilig avondmaal te kunnen vieren.  
Voor velen van ons is het al lang geleden dat we dit samen met 
anderen konden doen.  
Vanwege de coronamaatregelen is de manier van vieren enigszins 
gewijzigd. Tijdens de viering blijft iedereen op de eigen plaats 
zitten. Aan het begin van het tafelgebed delen de diakenen brood 
en wijn uit, een schotel en een bekertje. Op aanwijzen van de 
voorganger wordt na het tafelgebed brood en wijn gegeten en 
gedronken. Na de viering van het avondmaal zet iedereen de 
schotel en het bekertje naast zich neer. Na afloop van de dienst 
worden deze door de diakenen weer opgehaald. 
 
In onze gemeente wordt iedereen, van jong tot oud, uitgenodigd 
voor het avondmaal. Voor kinderen en hen die dat wensen is er 
druivensap. Als u niet wilt deelnemen kunt u dat aangeven.  
We ontvangen vandaag allen de zegen,  
zodat we samen gemeente van Christus zijn.   
  
 
Zingen tijdens de dienst 
De meeste liederen worden gezongen door de zangers. Tijdens het 
kyriëgebed, slotlied en het ‘amen’ na de zegen wordt de gemeente 
uitgenodigd mee te zingen, let hiervoor op de aanwijzingen in de 
orde van dienst.   
 
 
 
 
 



AANVANG 
Welkom en mededelingen 
      
Aanvangspsalm  Psalm 139 vers 1, 2 en 14  we gaan staan  
  
Groet en bemoediging  

    
Kyriëgebed   
Het gebed wordt afgewisseld met het zingen van Lied 301a.  
1e keer door de zangers, 2e keer instrumentaal, 3e keer door allen. 
 

v Zo bidden wij: 
g  

  
 
 
 
 
Gloria         
 
SCHRIFT 
Gebed om de Geest Lied 680 
Vers 1, 3 en 5 gezongen door de zangers, vers 2 en 4 instrumentaal  
 
Lezing   OT Marcus 8 vers 27 – 9 vers 1  
 
Lied    Lied 941 
      
Verkondiging 
 
Lied    Lied 836 vers 1, 2 en 4   
  



TAFEL 
Gaven 
Er is aandacht voor de collectedoelen. De collecte zelf vindt plaats 
bij de uitgang.   
 
Voorbeden  
  
Nodiging en vredegroet 
v Dit is het huis van onze God en hier staat de Tafel van de 

verrezen Heer. Weest dan welkom aan het heilig Avondmaal 
om dankbaar en gelovig in te stemmen met de lofprijzing en 
zegening van God, onze hemelse Vader.  

v De vrede van de Heer zij altijd met u 
a En met uw Geest  
v Wij geven elkaar een teken van vrede 

(Allen geven elkaar op afstand een teken van vrede) 
 
Tafellied   Lied 389 
Tijdens dit lied worden brood en wijn rondgedeeld.  
Wie liever druivensap neemt in plaats van wijn kan dat aangeven. 
 
Tafelgebed 
v  De Heer zal bij u zijn en Hij zal u bewaren. Verheft dan uw harten. 
a   Wij zijn met ons hart bij de Heer 
v   Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
a   Hij is onze dankbaarheid waardig  
v  U komt onze dank toe, Heer onze God, om alles wat U voor ons 

bent, een Schepper, een Bevrijder, Heer boven alle machten, 
Herder van mensen, Vader en Moeder tegelijk, ons Licht en ons 
Leven, namen honderduit. U komt onze dank toe omdat U Liefde 
bent: een God die ons geen lot oplegt, maar onze lotgevallen 
deelt. Een God die ons falen vergeeft en onze fouten draagt, die 



zich ons lijden aantrekt en zich verheugt in onze vreugden. Zo 
heeft U zich bewezen en zo vertrouwen wij op U. Met allen die 
uw Naam belijden zeggen wij U: 

a  Heilig, heilig, heilig, o Heer van alle machten 
  Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid 
  Hosanna in de hoge! Gezegend Hij die komt in de Naam van de  
  Heer Hosanna in de Hoge!  
 
v.  U komt onze dank toe, Heer onze God, om Jezus uw Zoon. Hij is 

het Woord dat ons uw liefde verklaart, hij is in levende lijve uw 
ontferming, vergeving en genezing. Hij geeft ons een teken van 
wat liefde mag heten, toen hij in de nacht van zijn overlevering 
aan ons zijn opdracht gaf:  

 
Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak 
het brood, deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’  

En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, 
en allen dronken eruit. Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed 
van het verbond, dat voor velen vergoten wordt.’ Ik verzeker jullie: 
ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag 
komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God. 
(Markus 14:22-25) 

  
v Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,   
a verkondigen wij zijn dood totdat Hij komt  
v   Bijeen tot Zijn gedachtenis komen wij tot U, met dit brood en 

deze beker en bidden wij: Gedenk het offer van de Zoon van 
uw liefde en aanvaard ons offer, onze gave van lof en dank.  

  Zie naar ons om en vervul ons met uw heilige Geest, zodat wij 
U dienen in heiligheid en gerechtigheid en zo kunnen leven dat 
uw koninkrijk steeds zichtbaarder wordt voor mensen.  

  Zegen ons en onze gaven als wij het offer van uw Zoon 
gedenken die ons leerde bidden:   



a   Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw Naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome  uw wil geschiede op aarde zoals in de 
hemel geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze 
schulden zoals wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet 
in verzoeking maar verlos ons van de boze  want van U is het 
koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

  
v Brood en wijn staan hier en thuis voor ons klaar.   

Kom, neem, eet en drink. Brood van het leven en de beker van 
dankbaarheid. Vier en gedenk dat het het lichaam van Christus 
is voor ons gegeven.  

  
Delen van brood en wijn   Muziek – solo fluit  
Ieder neemt brood en wijn op de eigen plaats. 
Nadien mag de schotel en het bekertje naast de stoel gezet 
worden. Deze worden na afloop opgehaald.  
 
Dankgebed   
  
Slotlied   Lied 829   
  
WEGZENDING EN ZEGEN 
Zegen  
De zegen wordt beantwoord met een gezongen ‘Amen’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


