Formulieren
heilig Avondmaal

Liturgie rond de
viering van het
heilig Avondmaal
in de
Nieuwe Kerk,
Zenderkerk
en Meentkerk
te Huizen

1

Voorbereiding op de viering
van het heilig Avondmaal

Onderwijzing
Gemeente van Christus, volgende week vieren wij het
heilig Avondmaal.
De Heere zelf roept ons om naar zijn opdracht zijn
dood te verkondigen. Hij wil aan zijn tafel troosten en
bemoedigen wie in Hem geloven.
Door de Bijbel kennen wij Gods wet, de leefregels van
Christus’ Koninkrijk. In het licht daarvan zien wij dat
we iedere dag tekortschieten in geloof, hoop en liefde.
De Heere is trouw, wij zijn vaak ontrouw. Dagelijks
zondigen wij.
Nu kunnen wij de maaltijd van Gods genade slechts
ontvangen, wanneer we in gehoorzaamheid aan het
Woord van God als Gods kinderen willen leven.
Daarom onderzoekt ieder van ons zichzelf:
Heb ik van harte berouw over mijn zonden, waarmee ik
God en mijn naaste kwets en mijzelf de volle vreugde
van het leven met de Heere ontneem?
Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonden
wil geven, alleen door het lijden en sterven van Jezus
Christus, zijn Zoon, onze Heere?
Ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de
heilige Geest?
Ieder die zo zijn heil zoekt in Christus alleen, mag zeker
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weten dat geen zonde of zwakheid ons kan scheiden
van de liefde van Christus, onze Heere.
Wie het heil niet in Christus zoekt, maar bewust
aan de zonde vasthoudt, dient niet deel te nemen
aan de viering van het heilig Avondmaal. Dat geldt
bijvoorbeeld voor hen:
die afgoden in welke gestalte ook voor de Heere in de
plaats stellen of God op eigenwillige manier vereren;
die de naam van de Heere door vloeken of op andere
wijze misbruiken;
die zich bezighouden met occulte praktijken of daaraan
geloof hechten;
die God, Zijn Woord en de heilige sacramenten
verachten;
die aan hun ouders of andere gezagsdragers
ongehoorzaam zijn;
die zich aan menselijk leven vergrijpen of haat
koesteren tegen hun naasten en zich niet met hen
willen laten verzoenen;
die getrouwd of ongetrouwd hun lichaam niet rein
bewaren;
die hebzuchtig of verkwistend zijn;
die leugenaars of roddelaars zijn;
kortom, allen die zich in woord en wandel als
ongelovigen gedragen.

over zich af. Zij dienen zich van de tafel te onthouden.
Hiermee is niet bedoeld dat we alleen zonder zonde
kunnen deelnemen aan de viering van het heilig
Avondmaal. Als we Jezus nodig hebben, blijkt daaruit
dat Hij gestorven is voor de zonde en dat we zonder
Hem dood zijn.
In Zijn dood ligt ons leven. Verkondig in het eten van
het brood en het drinken uit de beker vol vreugde de
dood van onze Heiland. Belijd in gehoorzaamheid aan
zijn Woord de drie-enige God.
Zo nodigt Christus u aan zijn tafel en mag u zich
opnieuw gesterkt weten door het sacrament van brood
en wijn.

Zolang ze niet tegen zulke zonden strijden, maar er aan
vasthouden en zich niet bekeren, roepen ze Gods straf
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Orde voor de viering van het
heilig Avondmaal in de morgendienst
Gebed
God van alle genade, U nodigt ons van harte aan uw
tafel. Maar, voor wij aangaan, moeten wij U belijden dat
wij zo vaak tekortschieten. Dagelijks zondigen wij en
dwalen wij af van U, onze Vader.
Daarom bidden wij U: zie ons niet aan naar onze zonde,
maar zie ons aan in uw Zoon, Jezus Christus, onze
Heere. U hebt Hem naar deze wereld gezonden, niet om
haar te veroordelen, maar om de wereld te behouden.
Zo lief hebt U ons gehad dat uw Zoon voor ons geleden
heeft, en gestorven is, en de dood heeft overwonnen.
Wil dan ook ons vergeven en door de kracht van uw
heilige Geest ons tot nieuwe mensen maken. Leer ons
om voortaan in liefde en vrede met U en onze naasten
te leven, want wij leven uit úw liefde.
Zo komen wij tot dit heilig Avondmaal. Niet om
daarmee te laten zien dat wij in onszelf volkomen zijn.
Integendeel, wij zoeken ons leven buiten onszelf, in
uw Zoon Jezus Christus. Versterk en troost ons dan
met deze tekenen van brood en wijn, tekenen van uw
goedheid en genade en overvloed.
Amen.
Onderwijzing bij het Avondmaal
De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heere Jezus
Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:
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‘Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb
overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij
werd verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt had,
brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat
voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.
Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken
van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe
verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die
drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit
brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de
dood van de Heere, totdat Hij komt’ (1 Kor. 11, 23-26).
In het heilig Avondmaal gedenken wij hoe onze Heere
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
allerdiepste 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.
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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, die
velen zijn, één lichaam, want wij allen hebben deel aan
het ene brood (1 Kor. 10, 17).

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 vragen wij U, in de verwachting
van de wederkomst van Uw Zoon en de bruiloft van het
Lam.

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 Heere 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.

Onze Vader, Die in de hemelen zijt.
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid.
Amen.

Terwijl de tafel wordt toebereid,
wordt een lied gezongen.
Geloofsbelijdenis

Gezamenlijk Onze Vader:

Sursum corda (‘omhoog de harten’):
Laten we niet bij het uiterlijk van brood en wijn blijven,
maar onze harten omhoog in de hemel verheffen, waar

Gebed
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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.

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal in de
middagdienst en voor de nabetrachting op de
vieringen van het heilig Avondmaal in de morgenen middagdienst

Nodiging:
Kom nu, want alle dingen zijn gereed.

Apostolische geloofsbelijdenis, onderstreept met een lied

Gemeenschap van brood en wijn.
Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het
lichaam van Christus.
Neem, eet, gedenk en geloof, dat het lichaam van onze
Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen
verzoening van al onze zonden.
De beker der dankzegging, waarover wij de
dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het
bloed van Christus.
Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof, dat het
kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten
is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
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Onderwijzing
De Heere heeft zijn tafel bereid voor wie op Hem
vertrouwen en Hem liefhebben. Christus nodigt ons
om dankbaar en gelovig met de lofprijzing van Zijn
kerk in te stemmen en brood en wijn uit Zijn hand te
ontvangen.
Verhef uw harten tot God. Laten wij de Heer onze God
dankzeggen, want Hij verdient onze dank.
Wij zegenen Hem omwille van Jezus Zijn Zoon, Zijn
onvolprezen gave, die is overgeleverd om onze
overtredingen en om onze rechtvaardiging is opgewekt
en zo alles heeft volbracht, die Zich met hart en ziel
aan deze wereld heeft gegeven.
‘Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb
overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij
werd verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt had,
brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat
voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.
Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken
van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe
verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die
drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit
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brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de
dood van de Heere, totdat Hij komt’ (1 Kor. 11, 23-26).
Zo gedenken wij het verlossend lijden en sterven van
de Messias, onze Heere, die verrezen is en leeft. En wij
verkondigen zijn dood totdat Hij komt. Maranatha!
Avondmaalsgebed
Almachtige God en barmhartige Vader, Wij bidden
U dat U in dit avondmaal door Uw heilige Geest in
onze harten wil bewerken, dat wij met het lichaam en
bloed van Uw geliefde Zoon Jezus Christus gevoed en
verzadigd worden, opdat wij niet meer in onze zonden,
maar Hij in ons en wij in Hem leven, en wij met elkaar
als leden van een lichaam als broeders en zusters in
liefde verbonden worden.
Verhoor ons, o God, en barmhartige Vader, door Jezus
Christus onze Heere.
Gezamenlijk Onze Vader:
Onze Vader, Die in de hemelen zijt.
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
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maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid.
Amen.
Sursum corda (‘omhoog de harten’):
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.
Nodiging
Kom nu, want alle dingen zijn gereed.
Gemeenschap van brood en wijn.
Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het
lichaam van Christus.
Neem, eet, gedenk en geloof, dat het lichaam van onze
Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen
verzoening van al onze zonden.
De beker der dankzegging, waarover wij de
dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het
bloed van Christus.
Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof, dat het
kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten
is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
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Lofprijzing en Dankzegging
Psalm 103:1-4, 8-12, 22, of een andere schriftlezing of
een dankgebed
Dankgebed voor het heilig Avondmaal en gebed om
verlichting met de heilige Geest.
U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader, want U schonk
ons in dit Avondmaal de gemeenschap met uw Zoon.
Wij bidden U: laat deze gemeenschap in ons altijd sterk
zijn. U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader, want U
schenkt ons uw Woord.
Wij bidden U: nu wij uw Woord gaan lezen, zend uw
heilige Geest, zodat ons hart en ons verstand worden
verlicht en wij door de verkondiging van Uw Woord
geheel op U gericht zullen zijn, en wij, gesterkt door
Woord en sacrament, in dankbaarheid als nieuwe
mensen zullen leven, tot eer van U en onze naaste tot
heil.
U komt alle lof toe, Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.
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