
ORDE VAN DE AVONDMAALSDIENST,  26 januari 2020,  19.00 
uur,  KCI,  ds. Antonides. 
  
  
De Paaskaars brandt, orgelspel 
  
Lied vooraf aan de dienst:   Psalm 107 : 15, 20 
  
Welkom, afkondigingen (ouderling van dienst). 
 
 
VOORBEREIDING: 
  
Intochtslied:   Psalm 134 : 1,2,3 
  
  
Stil gebed – bemoediging – groet -  [en  lied 195 (maar niet in de avond, 
ook niet in diensten in paarse tijden)] 
 
Drempelgebed. 
  
Zingen:    902 : 1 
  
Geloofsbelijdenis, gesproken; staande, en 
  
Zingen (nog staande):   Psalm 113 : 1 en 2 . 
  
HET WOORD: 
  
Gebed bij de opening van het Woord, waarna 
  
[niet in de avond van toepassing: de kinderen naar de 
kindernevendienst]  
  
Schriftlezing :  Matteüs 4 : 12 t/m 22,     lector  Fenny Vos 
  
Zingen:   653 : 6,7 



  
Verkondiging 
 
Zingen:  654 : 5,6    
 
   [in de avond niet van toepassing: de kinderen komen ditmaal later 
terug….:  dus voordat we het slotlied zingen.] 
  
HEILIG AVONDMAAL: 
  
Uiteenzetting. 
  

  Avondmaalscollecte (in de avond?) ,  in elk geval zingen 
we:  lied:   365 : 4,5 

  
Nodiging. 
  
Vredegroet.    
  
Zingen :   Psalm 103 :  7,8 
  
Gebed .                            
  
Inzettingswoorden. 
  
                         Zingen:  Psalm 136 : 1, 11,12,13 
  
Gebed om de Heilige Geest. 

 
Zingen:  653 : 2,5 

 

Gebed: het Onze Vader,  met hart en mond. 
 
Gemeenschap van brood en wijn: ( Tijdens het rondbrengen van brood 
en wijn : af en toe orgelspel ) 
 
de diakenen komen vanaf hun zitplaats; 



 
[[  Alvast: midden-vóór bij de tafel: rondbrengen van brood vanaf schalen 
aan de gemeente (door diakenen). Breken van het brood met 
uitdelingswoorden (pred.); en brood vanaf een schaal wordt gegeven, 
alles door één bepaalde diaken aan elk per persoon, in de rij 
ambtsdragers ( ook aan de predikant, aan hem als laatste van die rij; en 
hij is dan midden achter de tafel ) waarna ontvangen brood wordt gegeten 
door allen tegelijk, ( ook deze diaken heeft nog brood ontvangen ) 
 
   Uitgieten van de wijn uit de beker met uitdelingswoorden (pred.); en 
wijn uit een beker wordt gegeven, alles door één bepaalde diaken aan elk 
per persoon, in de rij ambtsdragers (ook aan de predikant, aan hem als 
laatste van die rij ; en hij is dan midden achter de tafel )( ook deze diaken 
ontvangt nog wijn uit de beker) en elk uit de rij drinkt; en daarna midden-
vóór bij de tafel: de bekers met wijn rondbrengen aan de gemeente (door 
diakenen) om te drinken;  ]] 
  
de diakenen gaan terug naar hun zitplaats; 
 
Lofprijzing/dankzegging in een gebed. 
 
  

Lied: 365:7 
 
[ in de ochtend: pastoralia .........? ] 

waarna GEBEDEN EN GAVEN:    de gebeden 
 
 [ in de avond niet van toepassing : kinderen/ jeugd komen 
terug en komen ook uit andere ruimten] 

  
gewone inzameling van   de gaven,  (orgelspel) 
  
Slotlied:   758 : 1,2,3 
  
Wegzending en Zegen, en driemaal gezongen Amen.  
 


