
Regeling HA - Gaande viering

1. De koster zorgt ervoor dat de tafel gereed staat en dat voldoende brood en wijn aanwezig is. 
Er zijn 4 schalen en 6 bekers. Voor aanvang van de dienst is de tafel afgedekt met een laken. 

2. In de morgendienst hebben alle kerkenraadsleden ‘dienst’; 's middags alleen de aan de beurt 
zijnde groep.

3. Het avondmaal wordt alleen gevierd in de morgendienst.
4. Het is om praktische redenen niet gewenst dat de predikant een preek houdt. Een korte 

overdenking is wel mogelijk.
5. Er wordt één collecte gehouden (dus geen aparte avondmaalscollecte).
6. Na afloop van de viering wordt de tafel niet weer afgedekt.
7. De dienst verloopt volgens orde van Dienst C; bij de avondmaalsviering wordt formulier V 

gebruikt.
8. Voor de lezing van het formulier wordt het laken van de tafel gehaald dat brood en wijn 

afdekt (dit kan tijdens de collecte die voorafgaand aan de viering wordt gehouden).
9. Tijdens de viering wordt er gemusiceerd en/of gezongen. Als de organist zelf ook deelneemt 

aan het avondmaal, regelt deze zelf dat hij halverwege wordt afgelost.
10. De predikant reikt het brood aan, een ouderling nodigt en twee diakenen (afgewisseld door 

twee andere diakenen) reiken de wijn uit.

Tafeldienst:
Twee ouderlingen maken de tafel gereed (ouderling 1 en ouderling 2).

Nodigen:
Ouderling 3 nodigt de gemeente om aan te gaan in de volgorde van de vakken (zie schema).
Per vak van achteruit naar voren (op deze manier wordt voorkomen dat we bij komen en gaan elkaars 
pad kruisen).
Bij het nodigen dient er geen 'gat' te ontstaan tussen de nodigende ouderling en de predikant.
Na het nodigen sluit de ouderling zelf aan in de rij.

Uitreiken:
De dienstdoende predikant deelt het brood uit; bij de bekers staan twee diakenen, die de bekers 
aanreiken en zo nodig bijvullen. De diakenen die bij het begin van de viering hun plaats innemen 
worden z.s.m. afgelost door twee diakenen die aan de viering hebben deelgenomen.
Na het uitreiken van het brood aan de nodigende ouderling neemt de predikant zelf brood en sluit 
aan in de rij naar de wijn.

Niet-gaande gemeenteleden:
De achterste 2 rijen van vak 5 zijn gereserveerd voor gemeenteleden, die niet deelnemen aan de 
gaande viering. Daarnaast zijn er gemeenteleden, die slecht ter been zijn en daarom op hun plaats 
blijven zitten. Deze gemeenteleden worden apart bediend door ouderling 4. Dit kan halverwege de 
viering plaatsvinden.






