
ORDE VAN DE AVONDMAALSDIENST, 23 dec. 2018, 9.30u,  KCHA 
 
Voorganger: Ds. J.A. Antonides 
 
 
 
De Paaskaars brandt, orgelspel 
  
Lied vooraf aan de dienst:  444 : 1,2,3,4,5 

 
Welkom, afkondigingen (ouderling van dienst). 
 
Voorbereiding:  
  
Intochtslied:  919 : 1,2,3 . 
 
drie Adventskaarsen branden al; Gedichtje uit het project. Bij 
het aansteken van, nu ook, de vierde Adventskaars.    
  
Stil gebed – bemoediging – groet;   
  
Zingen:   440 : 2 

  
Geloofsbelijdenis, gesproken; staande, en 

  
Zingen (nog staande):   96 : 6,7 

  
Het Woord: 
  
Gebed bij de opening van het Woord, waarna 
 
Adventsproject met poster, met de kinderen, en we zingen dan verzen uit 
het projectlied:  de verzen 1,5,7. 
 
 

De kinderen gaan de kindernevendienst  
  
Schriftlezing :   Lucas 1:39-45,   lector 
  
Zingen:   80 :1 

  
Verkondiging 

 

Zingen:  919 :  4 
  
  



Heilig Avondmaal: 
  
Uiteenzetting: 
  

Voorganger: In het Heilig Avondmaal gedenken wij hoe onze 
Heer en Heiland Jezus Christus in de wereld is gekomen om ons 
te verlossen. 
Wij vieren en gedenken hoe Hij geleefd heeft ten bate van 
anderen, zonder voorbehoud, ten einde toe. 

                    Onschuldig is Hij ter dood veroordeeld, tot de dood aan het kruis. 
                    Voor ons is Hij gestorven en begraven. 

Op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden en nieuw leven 
heeft hij gebracht: verzoening voor allen die gebukt gaan onder 
het juk van zonde en dood. 

                    
Vele malen heeft onze Heer gegeten en gedronken met 
tollenaars en zondaars, met al wie zijn leven wilde delen, met 
zijn vrienden, zoals in die laatste nacht, toen Hij een teken heeft 
gesteld van zijn eindeloze liefde en trouw en zichzelf gegeven 
heeft als brood voor de wereld. 
  
Aan hen die Hem zo lief waren, en ook aan ons, heeft Hij de 
opdracht gegeven om te doen wat Hij gedaan heeft: brood en 
wijn – tot zijn gedachtenis. 
En zo nodigt Hij ons hier en nu aan zijn maaltijd, een 
vreugdemaal voor heel het volk van God. 
Van oost en west, van noord en zuid zullen de volken der aarde 
komen en aanzitten in het koninkrijk van God. 
  
Laat ons dan delen in het feest dat de Heer voor ons bereid 
heeft. Rondom  en vanaf deze tafel, de tafel des Heren, waar het 
brood ons zal verzadigen en de wijn ons hart verheugt. 
 
 
 

Avondmaalscollecte  en   lied:   365 : 4,5 
  
Nodiging 

  
Voorganger: De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie op Hem 
vertrouwen en Hem liefhebben. 
Christus nodigt ons om, dankbaar en gelovig, straks  brood en 
wijn uit zijn hand te ontvangen. 

  
Vredegroet:   voorganger : De vrede van de Heer(!) zij altijd met ons 

 
Zingen :  1010 : 3 

 



Gebed :                           Gezegend zijt Gij, God, 
                                        Schepper van al wat leeft. 
                                        Uit uw milde hand 

                                        hebben wij gaven ontvangen. 
                                        Aan U dragen wij op 

                                        de vruchten van de aarde, 
                                        brood en wijn, 
                                        het werk van onze handen. 
                                        Maak het voor ons 

                                        en voor allen tot leeftocht 

                                        op weg naar uw koninkrijk, 
                                        voor nu en altijd. 
                                        Amen 

  
Inzettingswoorden 

  
Voorganger:  Hoort dan 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 eruit drinkt, tot mijn gedachtenis.” 

Want zo dikwijls gij dit brood eet en uit de beker drinkt, 
verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt. 

  
  

Voorganger:           Zoals de Heer Jezus in de nacht dat Hij 
werd overgeleverd, brood en wijn nam, zo nemen wij hier 
dit brood en uit deze beker om de maaltijd van de Heer te 
vieren. 
En zoals Hij God dankte en zegende, laat ons zo naderen 
tot God met onze gebeden en onze lofprijzing. 

  
Zingen:  136 : 1, 11 

  
        Gebed om de Heilige Geest 

Voorganger: Zend dan, o God, uw Heilige Geest, zodat wij eten en drinken 
het leven dat niet vergaat. 

En zoals dit brood dat wij breken was verstrooid over de velden 
maar werd samengebracht en één is geworden, breng zo uw 
gemeente bijeen van heinde en ver in het rijk van uw vrede. 
Want U alleen komt alle eer toe door Jezus uw Dienaar in   

eeuwigheid! Amen. 
 

Zingen:  136 : 12, 13 



Gebed: het Onze Vader,  met hart en mond. 
 
 

Gemeenschap van brood en wijn: ( Tijdens het rondbrengen van brood en 
wijn : af en toe orgelspel ) 

 
Breken van het brood met uitdelingswoorden en alvast rondbrengen aan 
gemeente; en diaken geeft dán aan rij ambtsdragers (ook aan de predikant, 
als laatste in die rij); en dán tegelijk brood eten  
 
Uitgieten van de wijn met uitdelingswoorden en diaken geeft nu aan rij 
ambtsdragers (ook aan de predikant, als laatste in die rij) en elk uit de rij 
drinkt; en dán de wijn rondbrengen aan en drinken door gemeenteleden; 

 

 

 Lofprijzing/dankzegging, d.w.z. : 
  

Gebed:  U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader, dat Gij ons de 
gemeenschap met uw Zoon geschonken hebt; 

                    en wij bidden u: laat deze gemeenschap in ons altijd sterk zijn, 
opdat wij als nieuwe mensen leven, U ter eer, onze naaste tot 
heil..........., 
 

Lied: 365:7 

 
 

waarna Gebeden en gaven:    de gebeden 

 
 kinderen komen uit div. ruimten 

  
gewone inzameling van   de gaven,  (orgelspel) 

  
Slotlied:  80 : 4,7 

  
Wegzending en Zegen, en driemaal gezongen Amen, en ook: 440 : 4 

 


