
Liturgie voor de viering van het Heilig Avondmaal met kinderen in 
de Hervormde Gemeente Maurik 
 
Tijdens het lied na de preek wordt er gecollecteerd en komen de 
kinderen en tieners terug in kerk. Wanneer zij binnen zijn, zingen we 
eerst met elkaar een geloofsbelijdenis 
 
Uitnodiging 
Dominee: Onze Heer Jezus Christus heeft allen, die bij Hem willen 
horen en Hem liefhebben uitgenodigd om zijn maaltijd feestelijk met 
elkaar te vieren. Daarom vragen wij elkaar om in geloof en blijdschap 
samen de gebeden te zeggen en brood en beker van Hem te 
ontvangen. Welkom aan tafel. 
Tijdens orgelspel gaat iedereen aan tafel 
Lied 385 : 1 De tafel van samen 
 
Begroeting 
Dominee: De Eeuwige God is bij ons 
Allen:  EN ZAL ONS BEWAREN 
Dominee: Laten we onze Schepper danken 
Allen:  WIJ DANKEN U, EEUWIGE GOD 
Dominee: Laten we onze harten opheffen 
Allen:  WIJ RICHTEN ONS OP U, GOEDE GOD 
De grote lofprijzing 
Dominee: Laten we de Here onze God prijzen, want Hij is goed. 
Onze Vader in de hemel, U verdient het dat wij U prijzen. U wilt onze 
Vader zijn door Jezus Christus. Jezus, die eens mens geworden is in 
ons midden en die aan U gehoorzaam is geweest in alles. Hij hield van 
mensen. Hij is een Helper geweest voor armen en zieken, voor zondige 
en moedeloze mensen. Voor mensen die leden onder onrecht. Hij 
moest daarvoor sterven aan het kruis. Maar Hij heeft volgehouden tot 
het einde. Hij is ook weer opgestaan uit de dood. Daarom hebt U Hem 
een erenaam gegeven, zodat iedereen in eerbied naar Hem zal opzien 
en in Hem zal geloven, tot eer van U. 
Daarom zingen wij U vol blijdschap toe: 
Lied 405 : 1 Heilig, Heilig, Heilig 
 
Dominee: Onze Vader in de hemel, we zitten hier samen aan tafel. 
Jezus, is ons voorgegaan; Hij wilde delen met iedereen. Jezus zei, dat 
Hij hoopte, dat alle mensen dat eens zouden doen - alle mensen op 
deze wereld: groot en klein - arm en rijk - ziek en gezond - mensen van 
alle kleuren. Jezus zei: Kijk dat wil Ik jullie voordoen. Ik deel het brood 



en de wijn samen met jullie, omdat Ik van jullie houd, omdat Mijn Vader 
van jullie houdt. Mijn Vader heeft niets liever dan dat we zo bij elkaar 
willen horen. Deel het brood met elkaar, want iedereen heeft het nodig 
en blijf van elkaar houden, zoals Ik dat doe. Dit moeten jullie nooit 
vergeten.  
Allen: Ja, wij willen altijd aan Jezus blijven denken aan wat Hij 
deed voor ons en Zijn boodschap verder vertellen. 
 
Dominee: Onze Vader in de hemel, we zitten samen aan tafel. We 
danken U voor Uw Zoon Jezus die ons vergeeft en bevrijdt. Vader in de 
hemel, wij danken U voor al die mensen, met wie wij samen wonen, 
spelen en werken. Met Jezus als voorbeeld willen we ons best doen 
voor een betere wereld: zonder kinderen die honger lijden en altijd 
maar verdrietig zijn, zonder mensen die oorlog voeren en ruzie maken 
met elkaar. Help ons allemaal om het waar te maken en wij bidden U, 
dat er toch vrede mag komen voor alle mensen op aarde: een wereld 
waarover Jezus altijd vertelde en die Hij Uw koninkrijk noemde. En wij 
vragen U tot slot dat wij het samen ook goed mogen hebben als 
mensen van één gezin, waarvan U door Jezus onze Vader bent. 
Daarom bidden we samen het gebed, dat Jezus zelf ons geleerd heeft:  
Allen: ONZE VADER 
Lied 385 : 2 
 
Delen van het brood en vrucht van de wijnstok: 
Dominee tijdens het breken van het brood:  
In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, 
sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor 
jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.  
Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van 
Christus tot echte vergeving van alles wat we fout hebben gedaan. 
 
Lied 385 : 3 
Dominee tijdens het schenken van de vrucht van de wijnstok:  
Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, dankte, gaf hun die en hij zei:  
‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. 
Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’  
De vrucht van de wijnstok die wij drinken is onze verbinding met God, 
door Jezus onze Heer, geleid door Zijn Geest.  
 
Lied 385 : 4 
Dankgebed en voorbeden 
Slotlied Zegen Gezongen Amen 


