
 
LITURGIE VOOR EEN REGULIERE ZONDAGSDIENST 
 
Lied van de maand: 175 vs. 2 
Welkom en mededelingen 
 
Voorbereiding 
Aanvangspsalm: psalm 67 vs. 1 en 2 
 
Onze Hulp en Groet 
V.: Onze hulp is in de naam van de HEER 
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
G.: EN DIE NOOIT LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
V.: Genade, barmhartigheid en vrede zij u en jullie 
      van God, onze Vader 
       door Jezus Christus onze Heer 
       in gemeenschap met de Heilige Geest 
G.: AMEN 
 
Loflied: psalm 67 vs. 3 
 
Kyrië-gebed, beantwoord met ‘Kyrië’(Taizé) 
Gloria-lied: 307 
 
Dienst van het Woord 
Gebed om de opening van de Schriften 
(indien van toepassing:  
kinderen en tieners naar hun eigen ruimte, na het beluisteren van een 
kinderlied). 
 
Schriftlezing: Jesaja 49,1-7 
Lied: 870 vs. 1, 2, 3 en 8 
Schriftlezing: Mattheüs 4,12-22 
‘Hallelujah’ Taizé 1x 
Verkondiging 
Lied : 531 
 
 
Dienst van gebeden en gaven 
Gebeden: Dankzegging 
                Voorbeden, beantwoord met ‘Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons’ 
                                                    (Evangelische Liedbundel 319b) 
                Stil gebed 
                Lofprijzing 
Inzameling van de gaven 
De kinderen en tieners komen terug in de kerk 
 
                                           Viering van de maaltijd van de heer. 
Na de collecte gaan diakenen en één ouderling naar voren. 
De ouderling gaat rechts van de predikant staan. 
De ouderling die de gemeenteleden gaat nodigen, gaat achterin de kerk staan. 



De diakenen halen het kleed van de bekers en van het brood, en gaan links van de predikant 
staan. 
 
Lied:377: 1,2,4,5 
Nodiging 
 
De grote lofprijzing 
 
V: De Heer zal bij u zijn 
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 
V: Verheft uw harten 
A: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER 
V: Laten wij de Heer, onze God, danken 
A: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG 
 
V:  …..........begin van het tafelgebed..... 
V: …... en zingen vol vreugde U toe: 
 
HEILIG ZIJ GIJ, O HERE, HERE, 
HEILIG UW NAAM EN UW GEBOD! 
ALLES WAT ADEMT MOET U EREN, 
HEILIGE HERE ZEBAOTH! 
GEZEGEND ZIJ DE GROTE KONING, 
DIE TOT ONS KOMT IN 'S HEREN NAAM! 
DE HELE AARDE WORDT ZIJN WONING 
HIJ RICHT EEN NIEUWE WERELD AAN. 
(melodie psalm 118) 
 
…......Vervolg van het tafelgebed...... 
V:......want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, 
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei: 
Dit is mijn lichaam voor jullie. 
Doet dit tot mijn gedachtenis. 
Evenzo ook de beker nadat de Maaltijd was afgelopen en Hij zei: 
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
Doet dit, zo dikwijls jullie die drinken, 
tot mijn gedachtenis. 
 
 
 
 
A: ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ, 
     ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ, 
     ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ, 
     MARANATHA! 
 
Gebed om de heilige Geest over de gaven van brood en wijn. 
Het Onze Vader 
 
Zingen: Christus, Heilig Godslam 
 
De Vredegroet: we wensen elkaar de Vrede van de Heer. 
V: Wenst elkaar de Vrede.            



 
De gemeenschap met brood en beker. 
De predikant zegt de woorden bij het breken en delen, en gaat vóór in de kerk staan met het 
brood. 
De diakenen en één ouderling gaan zoveel mogelijk rechts voor in de kerk staan met wijn en 
sap. 
(Zij nemen elk een servet mee om de bekers schoon te maken na het drinken door elk van de 
kerkgangers).   
De dienstdoende ouderling vraagt de gemeenteleden bank voor bank naar voren te lopen. 
De predikant geeft iedereen een stukje brood. 
Daarna lopen de gemeenteleden naar de diakenen en de ouderling voor het drinken van de 
wijn. 
Terwijl brood en wijn uitgedeeld wordt zingen we een lied van Taize: Neem dit brood, drink de 
wijn.    
 
Als alle kerkgangers geweest zijn, geven de predikant en één diaken brood en wijn aan enkele 
gemeenteleden die op de derde rij zitten en daar brood en wijn ontvangen. 
 
Daarna gaan de predikant en beide ouderlingen en diakenen links van de tafel staan. 
Ouderlingen geheel links, diakenen daarnaast. 
Predikant geeft brood aan alle vier, en neemt zelf als laatste, met de woorden: 
Het brood des levens. 
Allen eten tegelijk het brood. 
Daarna geeft de predikant de beker met wijn aan de éérste ouderling, die hem weer doorgeeft 
aan de anderen met de woorden: De wijn van het Koninkrijk. 
De diaken die als laatste de wijn ontvangt, geeft de beker aan de predikant met dezelfde 
woorden. 
 
Na afloop hiervan leggen de diaken het kleed weer over het avondmaalstel. 
Predikant, ouderlingen en diakenen nemen hun plaats weer achter de tafel in. 
Hierna volgt   
 
Dankzegging 
 
Slotlied:Lied 793:1, 3   
 
Wegzending en Zegen, beantwoord met lied 415:3 
 


