
Protocol dienst Heilig Avondmaal DV 27 februari 2022 Hervormde gemeente 

Harskamp 

Datum  : 22 februari 2022 

Versie  : 1.1, def. 

1. Inleiding 

Voor de periode na 20 februari 2022 is er voor de kerkdiensten in het kerkgebouw een 

gebruiksplan (versie 9.1.)  opgesteld. Dit protocol is aanvullend op dat gebruiksplan en 

beschrijft de gang van zaken voor de houden van het Heilig Avondmaal in de  morgendienst 

van 27 februari 2022. De kerkenraad heeft besloten om het Heilig Avondmaal weer zoveel 

mogelijk te houden als gebruikelijk was voor de periode waarin de coronamaatregelen van 

kracht waren. Zo veel mogelijk, met uitzondering van : 

-het uitdelen van brood en wijn. Om de contactmomenten te voorkomen wordt de schaal met 

brood en de beker met wijn niet door gegeven. Een diaken assisteert de predikant, gaat de 

rond met het brood  en de wijn, die in bekertjes uitgedeeld wordt. 

-een aantal gemeenteleden heeft aangegeven het niet houden van afstand op het podium een 

te grote belemmering te vinden om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Voor hen wordt 

de tweede rij van de zitbanken in de kerkzaal gereserveerd. Degenen die dat betreffen krijgen 

daarvan persoonlijk bericht.  

 

2. Voor aanvang van de dienst. 

-Op het podium worden op de tafel geplaatst: Brood (op twee schalen zoals gebruikelijk) en 

wijn (in plastic bekertjes, die in twee trays  geplaatst zijn) staan, naast het avondmaalstel, 

afgedekt.  

-De ouderling van dienst en nog een ouderling hebben een taak als tafelwacht, diakenen 

hebben een taak bij het ronddelen van brood en wijn.  

 

3. Uitvoering van de viering van het Heilig Avondmaal 

- Na de preek leest de predikant op de preekstoel het tweede deel van het formulier om het 

Heilig Avondmaal te bedienen, wat eindigt met het gebed. De predikant geeft een psalm op 

en onder het zingen maakt hij de tafel gereed (haalt het laken van hetgeen op de 

avondmaalstafel staat).  

-De predikant  vervolgt het formulier met : Opdat wij dan met……”en nodigt de gemeente zoals 

gebruikelijk. Als de plaatsen op het podium ingenomen zijn breekt de predikant het brood en 

spreekt de tekst uit van het formulier : “Het brood dat wij breken, is de gemeenschap des 

lichaams van Christus”. De predikant gaat zitten en neemt het brood tot zich. Eén diaken gaat 

met de schaal brood rond op het podium, de ander deelt het brood uit aan de 

avondmaalsgangers op de tweede rij. De diaken brengt daarbij het brood door de lege eerste 

bank in te lopen. Een ieder neemt het brood tot zich zodra het uitgereikt is.  De beide diakenen 

nemen weer plaats in de bank.  

-Als een ieder het brood ontvangen en tot zich genomen heeft schenkt de  predikant de wijn 

in de beker en vervolgt het formulier met “De drink der dankzegging, dien wij dankzeggende 



zegenen, is de gemeenschap des bloeds van Christus”. De predikant gaat zitten en neemt de 

wijn tot zich. Eén diaken gaat met de tray met bekertjes wijn rond op het podium, de ander 

deelt de wijn uit aan de avondmaal gangers op de tweede rij.  Een ieder neemt de wijn  tot 

zich zodra het uitgereikt is.  De beide diakenen nemen weer plaats in de bank. 

-De diakenen zetten de trays op de avondmaalstafel, bij het verlaten van het podium zet een 

ieder het lege bekertje weer in de tray. De gemeenteleden op de tweede rij nemen de lege 

bekertjes na de dienst mee.  

-Daarna spreekt de predikant een kort woord aan de tafel, geeft een psalm op en onder het 

zingen nemen de avondmaalsgangers hun plaats in de kerk weer in. 

 

-De predikant nodigt de gemeenteleden uit om deel te nemen  aan de tweede tafel. 

-De predikant  vervolgt het formulier met : Opdat wij dan met……”en nodigt de gemeente zoals 

gebruikelijk. Als de plaatsen op het podium ingenomen zijn breekt de predikant het brood en 

spreekt de tekst uit van het formulier : “Het brood dat wij breken, is de gemeenschap des 

lichaams van Christus”. Een diaken gaat met de schaal brood rond op het podium, en neemt 

weer plaats in de bank. 

-Als een ieder het brood ontvangen en tot zich genomen heeft schenkt de  predikant de wijn 

in de beker en vervolgt het formulier met “De drink der dankzegging, dien wij dankzeggende 

zegenen, is de gemeenschap des bloeds van Christus”. Een diaken gaat met de tray met 

bekertjes wijn rond op het podium en neemt weer plaats in de bank.   

- De predikant spreekt een kort woord aan de tafel, geeft een psalm op en onder het zingen 

nemen de avondmaalsgangers hun plaats in de kerk weer in. 

 

Gang van zaken voor de derde (en evt. vierde) tafel gelijk aan die van de tweede tafel.  

-De beide diakenen en de tafelwachten nemen deel aan de laatste tafel. 

 

Na de laatste tafel geeft de predikant een psalm op, dekt de broodschalen, de trays met 

bekertjes en het avondmaalstel toe, en leest op de preekstoel het slot van het formulier en 

eindigt met gebed.  

 

-De avondmaalscollecte (voor de stichting Friedensstimme) wordt gehouden op het podium.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


