
--ORDE VAN DE DIENST,  29 januari 2023, 09.30 uur, in de 

Protestantse gemeente te Vroomshoop, in Kerkelijk Centrum 

Het Anker, voorganger: ds. Antonides, en mmv onze organist. 

Viering Heilig Avondmaal in Kerkelijk Centrum Het Anker op 

29 januari 2023 zal het Heilig Avondmaal meermaals gevierd 

worden. Voor de gemeenteleden geldt het volgende: in de 

hal staat een tafel klaar met daarop bekertjes met brood en 

met wijn. Als de gemeenteleden de kerk ingaan, nemen ze de 

twee bekertjes mee naar hun zitplaats en zetten daar hun 

bekertjes op de bank. 

 

   Het licht van de Paaskaars brandt, orgelspel. Lied vooraf: 

Psalm 70 : 2 Welkom, korte mededelingen, Intochtslied: 

Psalm 17 : 3 Stil gebed Bemoediging en groet Gebeden op de 

drempel en van voorbereiding Lied: Psalm 63 : 3 en 2 Gebed 

bij de opening van het Woord, om de Geest 

  De kinderen kindernevendienst gaan. 

 Schriftlezing(en).................:  lector.  Uitleg en Verkondiging, 

waarna orgelspel, en waarna Lied 365 : 7,6,4,5 . 

 

  

  Toelichting over de inzameling der gaven; vervolgens: 

Viering Heilig Avondmaal: Formulier met: inzettings-woorden. 

Lied 103-C : 3,4 Avondmaalsgebed De werkwijze tijdens de 

bediening van het Heilig Avondmaal: Na inmiddels de 

instellingswoorden, nodigt de predikant de dienstdoende 

diakenen uit op het liturgisch centrum. Nadat de predikant, 



sprekend, het brood heeft gebroken, nemen de predikant 

nodigend, en de diakenen en de gemeenteleden gelijktijdig 

het stukje brood uit het bekertje om het vervolgens 

gezamenlijk te eten. ontvangen en eten van het brood Lied 

653:2 Daarna spreekt de predikant de dankzegging uit en 

nodigend over de beker en nemen de predikant, en de 

diakenen en de gemeenteleden gelijktijdig de wijn uit het 

bekertje. ontvangen en drinken van de wijn Lied 653:5 tot 

zover nu de viering van het Heilig Avondmaal, de diakenen 

gaan terug. 

De kinderen uit de knd komen terug. 

Dank- en voorbeden, stil gebed Onze Vader . 

Kinderen uit de oppas kunnen ook nog komen. 

   Slotlied: Psalm 103: 1,4,6,7. Wegzending en Zegen, 3x Amen 

en Lied 412 : 6, orgelspel collecte-zakken in standaarden, 

en/of via andere kanalen voor inzameling 

koffie / thee 


