
Orde van dienst  
27 september 2020, 11 uur in de Stek 
Viering Heilig Avondmaal voor alle volwassen doopleden 
 
Woord van welkom 
Stil gebed 
Bemoediging en Groet 
Zingen: Psalm 121: 1, gezongen, 2 gelezen met elkaar, 3 en 4 gezongen. 
Verootmoediging 

• gebed 

• gebod 
Zingen: psalm 62: 1 
Gebed 
Schriftlezing: Matteüs 18: 22- 27 
Zingen: lied 352: 1,2,3 gezongen, 4 gelezen met elkaar, 5,6,7 gezongen. Jezus, meester 
aller dingen 
Verkondiging 
Zingen:  Hemelhoog 292/ELb 220  k'Ben een schip in de storm  
https://www.youtube.com/watch?v=fOdVXWCfx4w 
 
Gebeden 
 
Viering van het Avondmaal 
 
Broeders en zusters,  
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 op 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 de 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 vreugde maal voor heel het volk van God. Ja, 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. Komt en nadert tot zijn tafel, de tafel 
des Heren, waar het brood ons zal verzadigen en de wijn ons hart verheugt.  
 
Hoort de woorden van de inzetting van het Heilig Avondmaal van onze Here Jezus 
Christus. 
Hij heeft in de nacht van de overlevering 
het brood genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, 
en gezegd: 

Neemt en eet, 
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,  
doet dit tot mijn gedachtenis. 

 



Zo heeft Hij ook de beker genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
hem rondgegeven 
en gezegd: 

Drinkt allen daaruit, 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 

tot mijn gedachtenis 
 
Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 
 
Delen van brood en wijn 
 
Bij de woorden 
“Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus, neemt, eet, 
gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken tot een 
volkomen verzoening van al onze zonden” 
 
kunt u brood delen 
 
Bij de woorden 
“De beker van de dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap met 
het bloed van Christus, neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het lichaam van 
onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden” 
 
kunt u wijn delen 
 
Onze Vader 
 
Slotlied: lied 418: 1 en 3 
 
Zegen 
 
 
 
 
 


