GEREFORMEERDE KERK
Gerkesklooster - Stroobos

Viering Heilig Avondmaal
Na de preek zingen we een lied en komen de kinderen terug van de nevendienst.
Als de kinderen weer in de kerk zijn, zingen we een lied behorend bij het thema of een
projectlied.
Avondmaalsviering:
- als de predikant plaatsneemt achter de avondmaalstafel nemen ook de diaken en
ouderling van dienst plaats achter de tafel
- de predikant volgt een van de orden van dienst; eventueel aangepast
- de woorden bij het brood worden uitgesproken
- gelijk daarna worden de woorden bij de wijn uitgesproken
Dan nemen de dienstdoende ambtsdragers en de jongere van dienst hun plaats in en volgt
de bediening van brood en wijn aan de gemeente
- dienstdoende ouderling en diaken denken erom dat de jongere druivensap neemt
- met de bekers wijn een servet meenemen en deze zeer geregeld rondom afvegen
- de bekers met wijn en druivensap niet te leeg laten drinken;
hier hebben de mensen een hekel aan; tijdig een nieuwe beker ophalen c.q. nemen
- de diakenen die naast de jongere staan, dit bij de jongere even in de gaten houden
- de diakenen brengen brood en wijn bij de gemeenteleden die niet deelnemen aan het
lopend avondmaal; zij zitten voornamelijk in de banken onder het orgel
- brood en wijn voor de organist, de koster en beamist worden voor de dienst naar boven
gebracht
- als de hele gemeente brood en wijn heeft genomen bedient de predikant de ambtsdragers
achter de tafel en de ambtsdragers en jongere van dienst in de voorste bank(en) en sluit de
avondmaalsviering af
Overige:
- de collecte wordt gehouden vóór de avondmaalsviering
- de collecten worden met een avondmaalsviering door de betreffende collectegroep gedaan
- de predikant wordt in de week voorafgaand aan de viering dit draaiboek toegestuurd
- de predikant wordt voor de dienst gevraagd rechts op het podium brood uit te delen
Taakverdeling tijdens het avondmaal:
- helemaal rechts op podium: predikant met brood
- helemaal links op podium, diaken/ouderling met brood
- in het midden op podium naast elkaar:
diaken/ouderling met wijn, jongere met druivensap en diaken/ouderling met wijn
Let op dat er voldoende ruimte is tussen het uitdelen van het brood en de wijn!
- 1 of 2 diakenen lopen met brood en wijn onder het orgel
rijen bedienen van voren naar achteren!
- ouderling van dienst vult de bekers wijn bij
december 2019.

