
 
 

Avondmaalsviering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thema: ‘Een stralende dag’ 
 

Orgelspel 
Welkom 
Moment van stilte en bezinning 

 
- VOORBEREIDING - 

 
Zingen: Psalm 80, vers 1 
(gemeente gaat staan) 
 
Groet - 
v.:  de Heer zij met u 
a.:  ook met u zij de Heer 
Bemoediging - 
v.:  onze hulp is in de naam van de Heer 
a.:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
v.:  die trouw blijft in eeuwigheid 
a:  en niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. 

Amen. 
(gemeente gaat zitten) 
 



 

De kaarsen worden aangestoken door het zondagskind 
 

"Een kaarsje brandt, 
 maar kijk er komt een lichtje bij. 
 Het tweede kaarsje gaat nu aan; 
 een stralende toekomst voor jou en mij." 

 
Kyrië, gevolgd door Lied 463, vers 1,3,6,7 en 8 
 
 -  DIENST VAN HET WOORD - 
 
Gebed bij de opening van de schriften 
 
Kindermoment; de tweede adventskaars wordt aangestoken 
 
Zingen: Projectlied 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst, jongeren naar de JND/VO 
Collecte bestemd voor de Stichting Vakaró voor Komló 
 
Schriftlezing: Oude Testament: Micha 4: 1-8  
Zingen: Lied 1016 
 
Schriftlezing: Nieuwe Testament: Romeinen 15: 4-13  
Zingen: Lied 442 
 
Verkondiging 
 
Antwoordlied: Lied 451: 1,2, en 4 

 
- DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN - 

 
Inzameling van de gaven: 

1e collecte:  Avondmaalscollecte 
2e collecte: Kerk 

Orgelspel  

De kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Dankgebed en voorbeden. 

 
 
 
 
 



- DIENST VAN DE TAFEL -   
 
Nodiging 
 
Voorganger:  De Heer zij met u 
Allen:  Zijn Geest in ons midden. 
Voorganger:  Hef uw harten omhoog 
Allen:  Wij heffen ons hart op naar God. 
Voorganger:  Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Allen:  Hij is het waard dat wij Hem danken. 
 
We zingen:‘Wij worden genodigd aan Tafel te gaan’, Evangelische  
       Liedbundel 295: 1 
 

Wij worden genodigd aan tafel te gaan, 
te vieren met brood en met wijn, 
het feest zoals Jezus het ook heeft gedaan, 
wij willen Zijn leerlingen zijn. 

 
Tafelgebed, eerste gedeelte 
 
Acclamatie: Lied 405: 4 
 
Tafelgebed vervolg en slot 
 
Onze Vader (gesproken) 
 
Vredegroet  
 
Voorganger:  De vrede van de Heer zij altijd met u 
Allen:    En met uw Geest 
 
Gemeenschap van brood en wijn 
 
Woorden bij het breken van het brood en het schenken van de wijn 
 
We delen brood en wijn/ruivensap (graag de aanwijzingen van de diakenen 
volgen 
 
(Tijdens het delen van brood en wijn/druivensap luisteren we naar piano en 
klarinet met muziek uit de traditie van Taizé; de teksten staan op het scherm, 
deze kunnen meegezongen worden) 
 
Dankgebed 

 



- ZENDING EN ZEGEN - 
 
Slotlied: Lied 422 
Gemeente gaat staan 
 
Zegen, besloten met gezongen ‘Amen’, Lied 425 
 
Orgelspel 
 

 

 

Na de dienst is iedereen van harte welkom in ‘Het Trefpunt’ om na te praten 
met koffie, thee of limonade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de dienst van deze zondag werkten verder mee:_________________ 
Ouderling van dienst  Petra van de Kraats  
Diaken van dienst  Martin Mentink 
Overige ambtsdragers:   Willemien Meijnen, Evelien Veenhof, Leo van 
    Berkel, Wil de Doelder, Alina Keijman, Carla 
    van Maasakkers, Steven van Schuppen, 
    Marthe Stegenga en Tonny van Woerkom  
JND/VO   Martin te Ronde, Marthe Stegenga   
Lector     Maartje Visser   
Zondagskind    Ilse van de Kraats   
Koster    John Visser  
Beamteam    Kees Buddingh en Jasper Rou    
Kindernevendienst   Sabine Hanekamp, Wijny van de Bovenkamp 
Kinderoppas   Lianne Huibers en Martine van Manen   
Gastvrouwen     Riet Rooseboom, Marion van Steenbeek 
Orde van Dienst  Hans Kroon  


