ORDE VAN DIENST 1 (Heilig Avondmaal).
Voorbereiding:
voorganger:
gemeente:
voorganger:
gemeente:
voorganger:
gemeente:
voorganger:

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
amen.
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,
en laat ons weer in vrede leven,
amen.

Ingangspsalm: ..........................................
KYRIE:
voorganger:

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood der wereld
en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde;

GLORIA IN EXCELSIS: Vervalt in de 40-dagentijd en in advent.

GROET:

voorganger:
gemeente:

zondagsgebed, eindigend met de woorden: "door Jezus Christus onze Heer".
amen
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SCHRIFTLEZINGEN:
voorganger:

lezing uit het Oude Testament: ...............................

gemeente:

zingen van:..............................

voorganger:

lezing van het epistel: ..................................

voorganger:

psalmwoord, afgesloten met "Halleluja" Vervallen in 70 dagentijd.

gemeente:

zingen van het zondagslied: .........................

voorganger:

lezen van het Evangelie: .............................

voorganger:

prediking.

gemeente:

zingen van lied: ......................

tijdens het naspel wordt de offerande ingezameld.
OFFERANDEGEBED:
voorganger:

Here God, hemelse Vader, zegen deze gaven, die wij U brengen tot eer van
Uw naam en ten dienste van Uw gemeente. Laat dit dankoffer U welgevallig
zijn en een getuigenis van Uw liefde tot onze naasten.
Door Jezus Christus, onze Heer,

gemeente:

amen.
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VOORBEDEN:
voorganger:

Laat ons in eerbied de Heer aanroepen voor de Kerk op aarde,
voor haar herders en leraars, dat door Woord en Sacrament levend geloof
gewekt worde, dat de liefde van Christus rijkelijk in haar wone; voor de
Christenen in verdrukking en vervolging, voor Gods volk in de gehele wereld.
Laat ons Hem aanroepen voor zijn volk Israël, dat wij met Israël samen ons
verheugen in het heil van onze God.
Laat ons de opperste Herder der zielen bidden, dat Hij zijn kudde beware voor
de boze, dat Hij van de einden der aarde tezamenbrenge die Hij verkoren
heeft.
Laat ons de Heer bidden:

gemeente:

Heer, ontferm U.

voorganger:

Laat ons de Heer aanroepen voor ons land en onze overheid; voor alle volken,
dat Hij wijsheid schenke aan hen die regeren, dat vrede en eendracht op de
aarde mogen wonen.
Laat ons de Heer aanroepen voor hen die arm en eenzaam zijn, voor de
geplaagden en verbrijzelden; voor hen die veracht en door mensen verstoten
zijn;
voor de gevangenen en vervolgden, voor die in verbanning zuchten, voor hen
naar wie niemand luistert.
Laat ons de Heer bidden:

gemeente:

Heer, ontferm U.

voorganger:

Laat ons de Heer om erbarmen smeken voor de kinderen, die zonder liefde
ontvangen en geboren worden; voor de verdwaalden; voor hen die haat
dragen en anderen pijn doen, voor hen die zo blind zijn, dat zij van zijn licht
niets zien, zo doof, dat zij van zijn beloften niets vernemen.
Laat ons de Heer aanroepen voor die geen thuis hebben; voor hen die leven
in de schaduw van angst en twijfel; voor allen die zich wonden aan de
liefdeloosheid en hardheid van mensen, voor hen wier kruis zwaarder is dan
hun kracht toelaat te dragen, voor hen die het leven niet waard vinden geleefd
te worden.
Laat ons de Heer bidden:

gemeente:

Heer, ontferm U.

voorganger:

Laat ons de Heer aanroepen voor hen, die leven in de angst van de nabije
dood, voor allen die wenen en rouwdragen om lege plaatsen, dat zij Hem
ontmoeten wien te kennen het leven is.
Laat ons hem aanroepen voor allen die op aarde wonen, dat Hij heil brenge
en zijn vrede geve aan de wereld, dat wij naar zijn belofte op de grote dag des
Heren aanschouwen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin
gerechtigheid woont.
Laat ons de Heer bidden:

gemeente:

Heer, ontferm U.

voorganger:

Neem ons in genade aan, red en behoud ons, want alleen U, de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest komt toe prijs en lof en aanbidding te allen tijde en
van eeuwigheid tot eeuwigheid.

gemeente:

amen
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voorganger: geloofsbelijdenis.
gemeente:
amen.
of:
gemeente: geloofsbelijdenis door het zingen van lied 341.
(tijdens de geloofsbelijdenis staat de gemeente)
PRAEFATIE:

voorganger:

Ja, waardig is het en recht, betamend en heilaanbrengend, dat wij U heilige
Heer, almachtige Vader, eeuwige God, te allen tijde en aan alle plaatsen
dankzeggen door Christus onze Heer, (vanaf hier diverse mogelijkheden)
eindigend met: Daarom zingen wij met engelen en aartsengelen de lof uwer
heerlijkheid:

SANCTUS EN BENEDICTUS:
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voorganger:

tafelgebed

voorganger:

Onze vader, die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade

voorganger:

inzettingswoorden

AGNUS DEI:

COMMUNIO:
voorganger:

of:

Christus' lichaam, voor u gegeven.
Christus' bloed, voor u vergoten.
Neemt en eet, dit is het lichaam van onze Heer Jezus Christus, voor u in de
dood gegeven; dat sterke en beware u tot het eeuwige leven.
Neemt en drinkt; dit is het bloed van onze Heer Jezus Christus, dat voor u
vergoten is; dat sterke en beware u tot het eeuwige leven.
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POSTCOMMUNIO:

Halleluja vervalt in de 70-dagentijd.
voorganger:

gebed

gemeente:

amen

ZEGENBEDE:
voorganger:

De Heer zegene en behoede u,
de Heer late zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
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