
Regeling HA - Schotse 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 B; bij de viering worden avondmaalsformulieren I en IV 

afwisselend gebruikt.
8. Na het lezen van de opwekking, wordt in het naspel van de te zingen psalm of gezang het laken van 

de tafel verwijderd door twee bedienende ouderlingen. Daarna nemen twee ouderlingen en de 
predikant plaats aan de tafel.

9. Indien de organist het avondmaal ook meeviert, moet de predikant wachten tot deze heeft 
plaatsgenomen, alvorens te beginnen met het breken van het brood. Indien na het uitdelen van het 
brood een psalm of gezang wordt gezongen, moet met de voortgang van de viering worden gewacht 
tot de organist weer heeft plaats genomen.

10. Zes ouderlingen en vier diakenen bedienen en er zijn twee diakenen die zonodig de wijn aanvullen. 
11. Brood en wijn worden achter elkaar bediend, met voldoende tussenruimte.

Tafeldienst:
Twee ouderlingen maken de tafel gereed (ouderling 1 en ouderling 2).
Alleen deze twee broeders nemen plaats aan tafel.
Twee diakenen zorgen voor aanvulling van de bekers (diaken 1 en diaken 2).
Voor de nummering van de vakken, zie tekening gaande viering.

Bedienen brood:

Ouderling 1 bedient de ouderlingen en diakenen van brood, bedient ook de predikant en ouderlingen aan de 
tafel en neemt weer plaats aan tafel.

Ouderling 3: achteraan vak 3 muurzijde, langs 3 en 4 naar voren, daarna vak 2 muurzijde
Diaken 3: achteraan vak 3 middenpad, langs 3 en 4 naar voren, daarna vak 2 binnenzijde

Ouderling 4: achteraan vak 5 muurzijde, langs 5 en 6 naar voren
Diaken 4: achteraan vak 5 middenpad, langs 5 en 6 naar voren 

Bedienen wijn:

Ouderling 5: achteraan vak 3 muurzijde, langs  3 en 4 naar voren, daarna vak 2  muurzijde
Diaken 5: achteraan vak 3 middenpad, langs 3 en 4 naar voren, daarna vak 2 binnenzijde

Ouderling 6: achteraan vak 5 muurzijde, langs 5 en 6 naar voren
Diaken 6: achteraan vak 5 middenpad, langs 5 en 6 naar voren

Diaken 1 wisselt een volle beker om voor een lege aan de muurzijde langs 3 en 4, 2 
Diaken 2 wisselt een volle beker om voor een lege aan de muurzijde langs 5 en 6

Ouderling 2 bedient de ouderlingen en diakenen met wijn na het bedienen van de gemeente.
Daarna de predikant en ouderlingen aan tafel. 


