LITURGIE
voor de eredienst met viering
van het Heilig Avondmaal
in de Evangelisch Lutherse Gemeente
Stadskanaal.

Voorbereiding:
Voorganger: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest.
Gemeente: amen.
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,
Gemeente: en laat ons weer in vrede leven,
Voorganger: amen.
ZEGENBEDE:
Ingangspsalm: ..........................................
V:
KYRIE:
V:
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 tijdens 40 dagentijd en advent)

Uitspreken van de zegen
(gemeente gaat staan)

V:

Inzettingswoorden.

G:

AGNUS DEI

GROET:

V:

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

G:

amen

SCHRIFTLEZINGEN:

Uitreiking van het Heilig Avondmaal.

V:

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

G:

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

V:

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

V:

psalmwoord, afgesloten met "Halleluja"
(vervallen tijdens 70 dagentijd)

G:

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

V:

lezen van het Evangelie: (gemeente gaat hierbij staan)

Tijdens of na het uitreiken kan een lied gezongen worden.
POSTCOMMUNIO:

het halleluja vervalt in de 70-dagentijd)
V:
G:

Dankzegging.
Amen

(gemeente gaat zitten)
V:

prediking.

G:

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

tijdens het naspel wordt de offerande ingezameld.
V:

Offerande gebed,
eindigend met: "Door Jezus Christus, onze Heer,"

G:

amen.

V:

Lofprijzing

G:

SANCTUS

V:

Avondmaalsgebed

V:

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

VOORBEDEN:
V:

gebeden, eindigend met: "Laat ons de Heer bidden:"

G:

Heer, ontferm U.

V
G:

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

PRAEFATIE:

