
Avondmaal in kleine of huiselijke kring 
 
Tips voor de organisatie: 
De groep is klein, maximaal twintig mensen, anders wordt het voor velen 
te vol, te druk. De organisatie is in handen van een voorbereidingsgroep 
van diakenen en ouderlingen. Bij toerbeurt sluit een van de predikanten 
zich aan. Hij of zij leidt ook de dienst. Gemeenteleden helpen bij het 
koffieschenken en zorgen waar nodig voor het vervoer. De diensten zijn 
tweemaal per jaar, in het najaar en op Witte Donderdag.  
 
De mensen worden persoonlijk uitgenodigd, niet via een oproep in het 
kerkblad. Dat is enerzijds om echt de doelgroep te bereiken (en niet 
gemeenteleden die ook in de reguliere diensten komen), anderzijds om de 
groep niet te groot te laten worden. Aan predikanten, ouderlingen en 
buurtwerkers wordt gevraagd wie er mogelijk interesse in de dienst zou 
hebben. Deze mensen ontvangen een schriftelijke uitnodiging. Als ze nog 
niet eerder bij een dienst geweest zijn, worden ze ook opgebeld, zodat ze 
uitleg krijgen over de viering.  
 
 
Orde van dienst 
 
De tafel is gedekt, de Paaskaars brand 
 
Een tafelkaars wordt ontstoken   
 

Dit is de dag dat trouw wordt gevierd en liefde en iets nieuws, 
iets nieuws, dat nog door 't kwaad moet gaan, 
tot het gelouterd is en gesterkt, als nieuwgeboren op mag staan. 
 
Dit is de dag van uitzicht en hoop, van uittocht die gebeurt, 
wanneer een mens zich overgeeft aan dat wat sterker is dan wij, 
gehoorzaam wordt aan een Geheim. 
 
Dit is de dag van lof en dank, herinnering die blijft, 
aan elke keer dat wij verlost, bevrijd van machten en onszelf, 
weer verder gaan vol dankbaarheid. 

 
Vredegroet  
 De vrede van de Heer zij altijd met u. 
 Laten we elkaar de vrede van Christus wensen 

(we schudden elkaar de hand en wensen elkaar ‘Vrede van 
Christus’) 

 
Bemoediging 
  
Gebed  van toenadering 
 



Samen uitspreken: woorden naar Psalm 81 
 
V: Jubel voor God, onze sterkte,  

juich voor God, zing een lied en sla de tamboerijn. 
God zegt:   

G: ‘Ik nam de last van je schouder,  
je hand raakte geen draagkorf meer aan.  
Riep je om hulp, ik redde uit de nood  
en gaf antwoord uit het duister van de donder.  

V: “Hoor, mijn volk, ik moet je vermanen,  
Israël, luister naar mij.  
Laat geen andere god bij je toe,  
buig je niet voor een vreemde god,  

 G:  ik ben de HEER, je God,  
die je wegleidde uit Egypte –  
open wijd je mond, ik zal hem vullen.”  

 
Zingen: lied 558: ‘Jezus, om uw lijden groot’: 1, 2, 3 en 4 
 
Lezing: Johannes 13: 1-15   
 
Stilte 
  
Inleiding op de Maaltijd van de Heer  
  
Gezamenlijk gesproken geloofsbelijdenis  
 
Tafelgebed, afgesloten met het Onze Vader 
 
We delen samen brood en wijn 
 
Dankgebed 
  
Zingen lied 653: ‘U kennen uit en tot u leven’:  1, 2, 11 en 3 
 
Zegenbede 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Psalmen+81&id18=1&l=nl&set=10&pos=0
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Psalmen+81&id18=1&l=nl&set=10&pos=0

