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 HEILIG AVONDMAAL ( HA ) 

 

1. Algemeen 

Het HA wordt normaliter ongeveer een keer per 6 weken gehouden tijdens een gewone dienst . 

De uitvoering wordt ingepast in een bestaande liturgie tussen Dienst van de Dankbaarheid en het 

Slotlied . 

De uitvoering kan zijn : Veghel : in een kring ; Uden : lopend .  

Op Witte Donderdag in Uden : gezeten aan tafel .  

De data worden in het klankbord gepubiceerd . 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt er geen HA gehouden . 

 

2. Voorbereiding 

De diaconie zorgt voor de aanvang van de dienst voor voldoende gebroken witbrood , wijn , 

druivensap, borden en bekers op de liturgietafel .De druivensapbeker dient duidelijk 

herkenbaar te zijn . 

Er zal op de schaal een hele snede ( zonder korst ) brood liggen , die door de predikant 

cermonieel zal worden gebroken . 

Uden : Het brood niet afdekken ; het mag gezien worden .  

Veghel : Het brood wordt vooraf op een grote zilveren schaal gelegd en afgedekt tegen 

uitdroging en voor de hygiëne . Het brood wordt op 2 anthieke blauwe borden door gegeven  

aan de deelnemers . 

De koster zorgt voor voldoende sta-/loopruimte.  

Uden : De koster zorgt voor de “paal” voor de HA-collecteschaal op de loper ter hoogte van 

de voorste rij stoelen . 

De koster zorgt voor voldoende sta-/loopruimte.  

De DvD maakt voor aanvang van HA de bestemming van de HA-collecte bekend . 

 

3. Uitvoering 

De dienstdoende diakenen brengen bij het binnenkomen van de kerkenraad een schaal met 

brood en de kan met wijn mee en zetten deze op de tafel . Niet op het anthependium om 

wijnvlekken te voorkomen . 

 

• Kring   

Na de uitnodiging begeven de gemeenteleden zich op aanwijzing van de OvD via het 

middenpad naar voren ; beginnen bij de voorste rij .  

OvD telt het aantal kerkgangers . 

Zijn er meer dan 35 aanwezig dan zijn er 2 tafels . 

Hij informeerd de predikant . 

Voor het liturgisch centrum kunnen zij bijdragen aan de HA-collecte . 

Vervolgens vormen zij in een rij.  

De OvD en de organist sluiten als laatste aan bij de laatste tafel . 

Wanneer de gemeente wordt uitgenodigd , neemt de DvD naast de predikant plaats . 

De predikant breekt na  het uitspreken van de zege ( alleen bij de eerste kring ) de snede brood 

en geeft links zowel  recht aan 2 personen brood . 

De predikant geeft daarna een schaal brood zowel links als rechts aan de volgende deelnemer.  

De DvD presenteert de predikant brood . 

De predikant geeft na het uitspreken van de zege ( alleen bij de eerste kring ) de wijn zowel 

links als rechts aan een deelnemer . 

Een DvD presenteert de predikant wijn . 

Daarna worden bekers ( incl servet ) doorgegeven. 

Een DvD gaat eerst naar de gemeenteleden die in de zaal zijn blijven zitten . 

Daarna gaat DvD rond met een beker druivensap voor degene die geen alcohol drinken . 

De dienst wordt als normaal afgesloten bij de zitplaatsen . 
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• Lopend 

Beginnende bij de achterste rij begeven de gemeenteleden zich op aanwijzing van de OvD via 

het middenpad naar voren . Beide zijde van het pad gelijktijdig naar voren laten gaan (2 rijen). 

Het uitdelen van het brood gaat vlotter dan het drinken van de wijn . Daarmee wordt 

voorkomen dat de diakenen om beurten wijn verstrekken .    

Voor het liturgisch centrum kunnen zij bijdragen aan de HA-collecte .  

Daarna komen zij bij de ambtsdragers , die hen het brood of de wijn / druivensap aanbieden . 

Vervolgens gaan zij “buitenom” naar hun zitplaatsen terug . 

Aanwijzingen voor DvD . 

Na de woorden “Komt nu want alle dingen zijn gereed” gaan DvD naar voren , nemen een 

beker wijn en gaan ter hoogte van de hoekpunten van het podium links en rechts van de 

predikant , die de schaal met brood heeft , staan .  

Een derde persoon ( bv een jongere die de DvD te voren heeft uitgenodigd ) heeft de beker 

met vruchtensap - voor degene die geen alcohol drinken - en staat “een stapje terug” . Nadat 

de gemeente brood en wijn ontvangen heeft , gaan de predikant , DvD , OvD , organist en “de 

derde persoon” voor het liturgisch centrum  staan met het gezicht naar de gemeente ( 

predikant in het midden ) . 

Ieder ontvangt van de predikant brood ; de predikant ontvangt als laatste brood van de DvD . 

Ieder ontvangt van een ( vooraf afgesproken ) DvD wijn ; de DvD ontvangt als laatste wijn 

van zijn collega . 

Na een hoofdknik van de predikant gaat ieder naar zijn plaats . 

  

• Aan tafel 

Het brood en de wijn ( incl een servet ) worden over de tafel doorgeschoven . 

Inrichting kerkzaal en benodigd materiaal voor HA aan tafel . 

De tafels ( 20 st 60x120 cm en ( 4 st 70x140 cm ) en de 64 stoelen worden volgens de 

tekening geplaatst . 

De stoelen met en zonder armleuning worden om en om geplaatst . 

Achter de liturgische tafel 4 stoelen ( predikant , ouderling , 2 diakenen ) . 

In het centrum van de kring het onderstel van het doopvont met handdoek , een waterkruik en 

een stenen schaal ( symbool voetwassing ) . 

Vooraf kunnen werkzaamheden worden voorbereid . 

Benodigde tafels uit de kelder halen . 

De “tafelkleden” ( thuis ) opmaat knippen en voorvouwen .  

Afmeting 180x120 cm voor tafels 60x120 cm ( 30 cm overslag ) en 190x120 cm voor tafels 

70x140 cm ( 25 cm overslag ) . 

Hoeken naar binnen vouwen en met cellotape vastzetten .  

Papier niet aan de tafelpoten vastzetten . 

Nodig 5 rollen van 10 x 1,20 m . 

Op de tafels vaasjes met bloemen en rode devotielichten . 

Op de liturgietafel de statelbijbel , de leesbijbel en kaarsen .  

De diaconie zorgt voor HA-stel , brood en wijn . 

 

 


