
         

Draaiboek  Heilig Avondmaalsviering in de Waterstaatskerk   ( Deel 1 : Voorbereiding) 

In de week voorafgaande aan de viering van het Avondmaal nemen de dienstdoende diakenen 
contact met elkaar op om af te spreken wie brood, wijn en druivensap inkoopt.                                                    
(bonnetjes inleveren bij Vera Hopster van het kerkelijk bureau). Ook overleggen ze wie het brood 
voor zowel de vroegdienst als de laatdienst snijdt! 
Indicatie: voor ongeveer 350 mensen: 2 casino witbrood , 6 flessen zoete Spaanse rode  wijn,     
3 pakken druivensap. (uit 1 boterham zonder korst kunnen 9 stukjes. Denk aan een paar repen 
brood: 2 boterhammen zonder korst in 3 repen voor het “kruisje” op de schaal!) 
N.B. De mensen voor de vroegdienst zetten alles klaar wat nodig is voor beide diensten !! 
 
 
Voorbereiding:                                                                                                                                                               
Op zaterdagmorgen vast de volgende voorbereidingen treffen :  
Neem contact op met Rob Roeterdink (tel : 2913259) of Esther Moddejonge (tel: 0651733407)) 
                                                               
1. Een klein tafeltje met een tafellaken in het midden voor het podium voor de kleine bekertjes.                                                                                                                                                                          
2. Een tafel met een tafellaken tegen de muur tussen podium en vleugel voor brood en wijn. 
3. Er onder komt de zwarte doos voor reserve benodigdheden.  
4. Een rolwagen neerzetten bij de kast waar de kisten met Avondmaalsgerei, wijn en druivensap   
    staan (in de kerkzaal rechts achter in de hoek). Daarop vast de kleine schenkkan, de bekers  
    en de schalen voor beide diensten klaarzetten. (per dienst op een eigen blad van de wagen) 
De mensen kunnen zondagmorgen dan direct aan de slag! 
 
Op zondagmorgen: alles voorbereiden voor beide diensten ! 
De grote bekers vullen met wijn (niet te vol) waarvan 1 grote beker halfvol.  
In de kleine schenkkan ook wijn schenken. 
In de kleinere bekers gaat druivensap. In de kleinste bekertjes komt (een bodempje!!) wijn en 
druivensap. Gebruik hiervoor het kleine schenkkannetje.                   
Op 4 schalen per dienstnhet gesneden brood verdelen. Op één van de schalen met brood wordt 
bovenop de stukjes 2 repen brood in kruisvorm gelegd. Folie er overheen tegen het uitdrogen. 
 
 
Tafel dekken :                                                                                                                                                                   
Op de grote tafel van het liturgisch centrum :                                                                                  
* Kan met wijn, de halfvolle beker met wijn en 1  (volle) beker wijn                                                        
* 2 bekers druivensap (als de kinderen mee helpen)                                                                                               
* 4 servetten  (om de bekers schoon te vegen)                                                                                                                                                      
* eventueel een glutenvrij stukje brood in het plastic zakje op een schoteltje                                                      
 
Op het tafeltje voor het podium :  
* 2 schalen met brood en ook die schaal met de repen brood in kruisvorm  
* 1 dienblad met kleine bekertjes wijn             )   bordjes met tekst “wijn” en                                                                                                                 
* 1 dienblad met kleine bekertjes druivensap  )  "druivensap" erbij zetten                                                                                                          
* 2 druivensapbekers in de vroegdienst; in de laatdienst krijgen de kinderen deze aangereikt 
 
Op de tafel tussen podium en vleugel :  
* extra bekers met wijn en druivensap, schalen met brood afgedekt met folie en een   
  paar schone servetten.      
* een klein dienblaadje met een paar kleine bekertjes wijn en druivensap voor de mensen die   
  niet naar voren kunnen komen 
In de zwarte doos onder deze tafel staan flessen wijn, pakken druivensap en een bak met stukjes 
brood als reserve. (geen plastic zak vanwege het geluid) 
 
 
 



N.B. Dezelfde hoeveelheid als hierboven beschreven wordt ook al op de rolwagen 
klaargezet voor de laatdienst.  
De rolwagen wacht achter in de kerk afdekt met een tafellaken                                                                                                                                           
                                                                                                                                                 
Checklist : 

✓ brood, wijn en druivensap inkopen 
✓ brood snijden voor beide diensten 
✓ zaterdagmorgen : Vooraf contact opnemen met de beheerder  
✓ zondagmorgen : dienstdoenden in vroegdienst maken voor beide diensten klaar; 

dekken tafel voor vroegdienst en zetten voor laatdienst alles op rolwagen in het halletje 
✓ voordat de dienst begint, controleert de diaken of alles aanwezig is  

 

 
Draaiboek  Heilig Avondmaalsviering in de Waterstaatskerk   

 (Deel 2 : Uitvoering en afronding) 
 
Voor aanvang van de dienst :  
De ambtsdragers + collectanten verdelen de taken en spreken af wie waar gaat staan.                                                                     
1 + 2 : Predikant en ouderling delen brood (evt. glutenvrij brood altijd bij de predikant)  
           Zij staan zover mogelijk van het podium vandaan met een schaal met brood  
           (bv. 1 vlakbij de vleugel, de ander een meter of 3 rechts van het podium)                                             
3 + 4 : Diaken/ouderling de bekers met wijn en zij staan aan weerszijden van het podium.                                                                                         
5 + 6 : Kinderen de bekers met druivensap. Zij stellen zich middenvoor het podium op  
           naast het tafeltje met de kleine bekertjes wijn en druivensap.  
           In de vroegdienst staan de bekers met druivensap op het tafeltje.                                                                                                             
7       : Een diaken houdt in de gaten of er een schaal brood, een beker wijn of druivensap      
           vervangen moet worden (zgn. vliegende keep). Hij/zij staat op het podium. 
8 + 9 : Collectanten nodigen de mensen uit en bepalen de looproute. Zij nodigen per rij van    
           voren naar achteren en onthouden wie er niet naar voren kan komen! 
  
 
De viering van het Avondmaal :   
De diakenen zetten 2 schalen met brood en die schaal met het kruis op de tafel en de servetten. 
De predikant nodigt de diakenen, ouderlingen, kinderen en collectanten op het podium.                                                                                                                                            
Na het tafelgebed breekt de predikant het brood en schenkt de wijn in.                                                           
De gemeente wordt uitgenodigd en de predikant geeft de schaal met brood, de bekers met 
wijn/druivensap en de servetten aan de betreffende medewerkenden. Deze mensen nemen hun 
plaatsen in.      
                                                                                                                                          
 
Looproute (vanaf het podium gezien) :  
Te beginnen bij de 2 middenvakken : de rechterkant van de kerkzaal gaat rechts uit de rij langs 
brood en wijn/druivensap en links weer de rij in naar de plaats. De linkerkant van de kerkzaal 
gaat links uit de rij en rechts er weer in. Als de laatste rij van het vak loopt, gaat de collectant 
naar het volgende vak om de gemeenteleden te nodigen, weer van voor naar achteren. Zijn de 
eerste vakken geweest dan geven de collectanten de mensen, die op het balkon zitten een teken 
en zij voegen zich er tussen. Let op : ga assisteren bij een te lange rij en sta niet te wachten. 
De predikant en de diaken/ouderling gaan met het dienblaadje met kleine bekertjes wijn en 
druivensap naar de mensen die niet naar voren kunnen komen. 
 
 
Afronding : 
De predikant geeft de medewerkenden een teken en alles wordt op de liturgische tafel gezet. De 
diaken zorgt ervoor dat het netjes staat. 
Allen gaan in een halve cirkel op het podium staan en een diaken/of ouderling deelt het brood uit 
met de woorden: “Zo wil de Eeuwige bij je zijn” of  “Het brood voor het leven voor jou/u” Deze 
"uitdeler" neemt/krijgt als laatste een stukje brood en deelt dan de beker wijn/druivensap rond. 
Hij/zij neemt weer als laatste een slokje wijn.                                                                                                                                                                    
Na enkele ogenblikken (op teken van de predikant) gaat ieder naar zijn/haar plaats terug.  
 
 
 
 
 



 
 
Organisatie na de avondmaalsviering :  
 
Na afloop van de vroegdienst wordt zo snel mogelijk door alle dienstdoenden in vroeg- en 
laatdienst alles opgeruimd en weer klaar gemaakt voor de laatdienst. De schalen, gebruikte 
bekers ed. gaan op de rolwagen en deze gaat weer achter in de kerk. 
De diaken controleert of alles aanwezig is voor de viering in de laatdienst. 
 
Na afloop van de laatdienst wassen de dienstdoenden in de laatdienst alles af en bergen het  
op in de kisten, die weer op de plaats gezet worden. De tafels gaan terug waar ze vandaan 
komen, gebruikte servetten gaan in de was en de tafellakens (als ze schoon zijn) worden netjes 
opgevouwen in het krat gedaan. 
 
Checklist :  

✓ tussen de diensten : beide "ploegen" ruimen de vroegdienst af en zetten alles op 
rolwagen achter in de kerk; voor de laatdienst de tafel dekken.  

✓ De diaken controleert of alles aanwezig is. 
✓ na afloop : dienstdoenden in laatdienst wassen alles van beide diensten af en ruimen het 

op de juiste plek op. Ook de tafels ed. uit de kerkzaal opruimen. 
 
Vastgesteld door het College van Diakenen dd. 23-11-2017     herzien  dd  11-01-2018  (wijzigingen voorbehouden) 


