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DIENST VAN DE TAFEL (Oecumenische lijn)
Tafelgebed
v. De Heer zal bij u zijn!
g. De Heer zal u bewaren!
v. Verheft uw harten!
g. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
v. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
g. Het past ons de Heer te danken.
v. U komt onze dank toe,
HEER onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt,
een Schepper, een Bevrijder,
HEER boven alle machten,
Herder van mensen,
Vader en Moeder tegelijk,
ons Licht en ons Leven,
namen honderd-uit.
U komt onze dank toe
omdat Gij liefde zijt:
een God die ons geen lot oplegt,
maar onze lotgevallen deelt,
die ons falen vergeeft,
die zich ons lijden aantrekt
en zich verheugt in onze vreugden.
Zo hebt Gij U bewezen
en zo vertrouwen wij op U,
ook als uw aangezicht verborgen is,
uw stem niet wordt gehoord
en uw arm te kort schijnt
om ons te helpen.
En met allen die uw Naam hoog houden
in lief en leed,
in leven en sterven,
spreken wij voor U uit
en zingen wij U toe: “Heilig, heilig heilig!”
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g. (gezongen): Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig,
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt. (Gez. 457: 4)
v. U komt onze dank toe,
HEER onze God,
Om Jezus uw Zoon:
Hij is het Woord
Dat ons uw liefde verklaart,
Hij is in levenden lijve
Uw ontferming, vergeving, genezing,
Hij geeft ons een teken
Van wat liefde mag heten,
Want 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.”
g. Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha!
Bijeen tot de gedachtenis aan Christus
komen wij tot U, o God,
met dit brood en met deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft opgeofferd
en aanvaard het teken van onze toewijding,
laat zijn Geest onze bezielen,
de Geest van uw liefde,
dat wij elkaar nabij zijn en
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staande houden
als een levend bewijs
dat liefde bestaan kan,
dat hoop doet leven
en dat geloof niet uitgestorven is.
Eventueel kan de predikant hier specifieke/aangevraagde voorbeden noemen.
Zo houden wij uw Naam hoog,
zo zijn wij U van dienst,
zo danken wij U, o God,
omdat Gij liefde zijt,
door Jezus Christus onze Heer, die ons leerde bidden:
g. Onze Vader, die ...
Nodiging
v. De Heer heeft zijn tafel bereid
voor wie in Hem geloven en voor wie Hem liefhebben.
Christus nodigt ons
om dankbaar en gelovig,
en als teken van eeuwige hoop en redding,
het brood en de wijn uit zijn hand te ontvangen.
g. de vrede van Christus (zij altijd met u)
Gemeenschap van brood en wijn
De voorgang neemt het brood, breekt het terwijl de gemeente zegt:
g. Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt,
geef ons vrede.
v. Zalig zij
Die genodigd zijn
Tot het bruiloftsmaal van het Lam.
v. Het lichaam van Christus, voor u gegeven.
Uitdeling met orgelspel, wij wachten totdat ieder een stukje brood heeft.
Nadat wij het brood gegeten hebben is er een moment stilte
Stilte
De voorganger heft de beker op en zegt:
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v. Het bloed van Christus, voor u vergoten.
Uitdeling met orgelspel
Bemoediging en zingen
De laatste tafel wordt afgesloten met onderstaande dankzegging, waarna de
gemeenteleden weer plaatsnemen in de banken.
Dankzegging na de maaltijd
v. Eeuwige God,
wij danken U
dat Gij uw eniggeboren Zoon hebt gegeven,
die gestorven is om onze zonden
en opgestaan tot onze rechtvaardiging.
Geef dat de Levende,
die wij herkenden in het breken van het brood,
onder ons mag wonen.
Maak ons tot zijn volgelingen,
vandaag en alle dagen
tot in de eeuwen er eeuwen.
Amen
Collecte in de bank
De collecte voor de diaconie is dezelfde als de avondmaalscollecte en bedoeld voor
hen die niet zijn aangegaan.
Slotlied (staande)
Wegzending en zegen
v. Gaat heen in vrede, in de verwachting van de toekomst van onze Heer:
v. De genade van de Heer Jezus Christus
En de liefde van God
En de gemeenschap van de Heilige Geest
Zij met u allen.
g. Amen

Uit: Dienstboek. Een Proeve. Schrift. Maaltijd. Gebed (1998)
Orde I, De maaltijd van de Heer – A (p. 165 e.v.)
Tafelgebed 7 (p. 226 e.v.)
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DIENST VAN DE TAFEL (Reformatorische lijn)
Onderwijzing
Optie: een deel hiervan te lezen, namelijk:
- De delen die tussen haakjes staan weg te laten
- Enkel de instellingswoorden, namelijk de eerste paragraaf, te lezen
- Enkel de nodiging, namelijk de slotparagraaf, te lezen
Alternatieve onderwijzing: zie Dienstboek deel I, pagina 175-176.
De onderwijzing kan door de gemeente eventueel beantwoord worden met het zingen van de
geloofsbelijdenis.
v. Hoort dan de woorden van de inzetting van het heilig Avondmaal van onze Heer Jezus Christus.
‘In de nacht waarin de Heer Jezus werd overgeleverd, nam Hij het brood, sprak het dankgebed uit,
brak het brood en zei: Dit is mijn lichaam voor jullie. Doet dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.
Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn
bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Want zo dikwijls
gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.
In het heilig Avondmaal gedenken wij hoe onze Heer en Heiland Jezus Christus in de wereld is
gekomen om ons te verlossen. Al weldoende ging Hij rond. Hij genas de zieken en vergaf de
zondaars. Hij nam ons lijden op zich. Om onze zonden werd Hij doorboord. Hij werd mishandeld,
maar verzette zich niet, en deed zijn mond niet open.
Hij werd gebonden – om ons te bevrijden. Hij werd ter dood veroordeeld, ja, tot de dood aan het
kruis – om ons vrij te spreken. Hij heeft zich vernederd tot in de aller diepste ellende en
eenzaamheid. Met luide stem riep Hij toen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten’ –
opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden. In Christus zijn
wij met God verzoend, toen Hij zei: ‘Het is volbracht.’
Hij is voor ons gestorven en begraven. Maar, op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden. Nieuw
leven heeft Hij ons gebracht. De levendmakende Geest heeft Hij ons geschonken. Door die Geest
worden wij, broeders en zusters, met elkaar als leden van één lichaam in waarachtige liefde
verbonden. (Deze eenheid zullen wij niet alleen met woorden maar ook met daden aan elkaar
bewijzen. De apostel schrijft: ‘Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want
wij hebben allen deel aan dat ene brood.)
Zo nodigt Christus ons hier en nu aan zijn maaltijd, een vreugdemaal voor heel het volk van God.
(Laten wij dan samen delen in het feest dat de Heer voor ons bereid heeft, aan deze tafel, waar het
brood ons zal verzadigen en de wijn ons hart verheugt. Van oost en west, van noord en zuid zullen de
volken der aarde komen en aanzitten in het Koninkrijk van God. Met groot verlangen mogen wij
uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam. Dan zal God zijn alles
in allen.)
Gebeden, voorbeden en Onze Vader
v.: Brengen wij onze smekingen [en voorbeden] voor God:
v. Barmhartige God en Vader, geef dat wij door dit avondmaal ons hoe langer hoe meer aan uw Zoon
Jezus Christus zullen toevertrouwen. Voed ons zo met het hemelse brood, dat wij niet meer in onze
zonde leven, maar Christus in ons en wij in Hem. Geef ons al het goede, naar lichaam en ziel en
schenk ons uw genade en vergeving. Dit alles danken en vragen wij U, in de verwachting van de
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wederkomst van uw Zoon en de bruiloft van het lam. (Gevolgd door voorbeden en het gezamenlijk
gebeden ‘Onze Vader’)
Of:
v. Barmhartige God, wij bidden U: zend over ons uw heilige Geest, opdat wij in brood en wijn
deel krijgen aan onze Heer Jezus Christus. Verenig ons door uw Geest met Hem die zichzelf
voor ons gegeven heeft en verbind ons met elkaar als levende leden van zijn lichaam. Tot lof
en eer van uw heilige Naam. (Gevolgd door de voorbeden en het gezamenlijk gebeden ‘Onze
Vader’)
v.: Laat ons dan bidden om Gods heerschappij op aarde met de woorden die Jezus ons geleerd heeft:
Onze Vader…
Nodiging
v. Laten we niet bij het uiterlijk van brood en wijn blijven, maar onze harten omhoog in de hemel
verheffen, waar Christus is. Zo zullen wij waarlijk, door de werking van de heilige Geest, met zijn
lichaam en bloed gevoed worden, als wij brood en wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. Kom nu, want
alle dingen zijn gereed.
Of:
v. De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie in Hem geloven en voor wie Hem liefhebben. Wij
nodigen u als dienaren van onze Heer Jezus Christus om dankbaar en gelovig, en als teken
van eeuwige hoop en redding, het brood en de wijn uit zijn hand te ontvangen. Ook u die hier
vandaag te gast bent en in uw eigen gemeente deelneemt aan het avondmaal, bent van
harte uitgenodigd om met ons brood en wijn te delen.
Gemeenschap van brood en wijn
De voorganger neemt het brood, breekt het en zegt:
v. Het brood dat wij breken
is de gemeenschap met het lichaam van Christus.
Neem, eet, gedenk en geloof
dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus
gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
Uitdeling met orgelspel, wij wachten totdat ieder een stukje brood heeft.
De voorganger heft de beker op en zegt:
v. De beker der dankzegging,
waarover wij de dankzegging uitspreken,
is de gemeenschap met het bloed van Christus.
Neem, drink, gedenk, en geloof
dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is
tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
Uitdeling met orgelspel.
Bemoediging en zingen
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De laatste tafel wordt afgesloten met onderstaande dankzegging, waarna de gemeenteleden
weer plaatsnemen in de banken.
Dankzegging na de maaltijd
Onderstaand dankgebed of Psalm 103:1-4, 8-12, 22 of een andere schriftlezing
v.: U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader,
dat Gij ons de gemeenschap met Uw Zoon geschonken hebt,
en wij bidden U:
laat deze gemeenschap in ons altijd sterk zijn,
opdat wij als nieuwe mensen leven.
U ter eer en onze naaste tot heil.
g. Amen
Collecte in de bank
De collecte voor de diaconie is dezelfde als de avondmaalscollecte en bedoeld voor hen die
niet zijn aangegaan.
Slotlied
Wegzending en zegen.
v. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer
Of:
v. Gaat dan nu heen, de nieuwe week in, naar het bestaan van alledag, in de vrijheid die u is
toegezegd, in de verantwoordelijkheid die u is toevertrouwd en ontvang de zegen van de
Heer.
v. De genade van de Heer Jezus Christus
En de liefde van God
En de gemeenschap van de Heilige Geest
Zij met u allen.
g. Amen
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