ORDEN VAN DIENST
Hoofddienst met viering van de eucharistie
Klokgelui, Orgelspel, Stil gebed, Afkondigingen
Introitus
De gemeente staat op
A. Eerste psalm met antifoon, gezongen door de schola of gesproken door de voorganger, en besloten met:
V. Gezegend de naam van de Heer
A. Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen
Bemoediging en Drempelgebed
De gemeente gaat zitten
D. Onze hulp is in de naam van de Heer
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft
D. Laten wij bidden
D. Drempelgebed of schuldbelijdenis (…Jezus Christus onze Heer)
A. Amen
Kyrie
D. Laten wij in vrede roepen tot de Heer, want zijn barmhartigheid is groot en zijn trouw
heeft geen einde
A. Kyrie, in wisselzang schola, in de vorm van een lied of als kyrielitanie
Gloria (vervalt in de Advent en de periode voor Pasen)
V. Glorie aan God in den hoge
A. Gloria, in wisselzang of in de vorm van een lied
Groet en Gebed van de dag
V. De Heer zij met u
A. En met u zijn genade
V. Laten wij bidden
V. Gebed van de dag (....in de eeuwen der eeuwen)
A. Amen
Eerste lezing uit het Oude Testament
D. Lezing, besloten met:
D. Zo luidt het woord van de Heer
A. Wij danken God
A. Lied
Apostellezing
L. Lezing, besloten met:
L. Zo luidt het woord van de Heer
A. Wij danken God
A. Lied
Evangelielezing
De gemeente staat op
V. Het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus, de Wijsheid Gods.
A. Halleluja, halleluja, halleluja (vervalt in de Advent en de periode voor Pasen)

V. Lezing, besloten met:
V. Zo luidt het woord van de Heer
A. Wij danken God
Acclamatie
A. U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon,
o Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen
(of in de vorm van een lied)
Verkondiging
De gemeente gaat zitten
V. Uitleg (.…de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest)
A. Amen
Credo
De gemeente staat op
V. Eén in liefde, één van geest, mogen wij belijden:
A. Credo, in wisselzang als credolied
Gebeden
De gemeente gaat zitten
V. Laten wij bidden
V. Inleidende bede en voorbeden, steeds besloten met:
V. Zo roepen wij allen tot U
A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons
Stilte voor persoonlijk gebed
V. Slotbede (….in de eeuwen der eeuwen)
A. Amen
Inzameling en Opdracht van de gaven
A. Lied
Onder het voorspel worden de gaven van de gemeente ingezameld en op het altaar geplaatst.
Tijdens het lied worden de gaven van brood en wijn naar het altaar gebracht, waar de voorganger
ze in ontvangst en opdraagt:
V. Gezegend Gij, Heer onze God, Koning van al wat leeft, die het brood uit de aarde doet voortkomen
en de vrucht van de wijnstok geschapen hebt. Aanvaard ons naar lichaam en ziel en aanvaard deze
gaven die wij uit uw hand ontvangen, want aan U behoren wij toe
Lofzegging
V. De Heer zij met u
A. En met u zijn genade
V. Verheft uw harten
A. Wij heffen ze tot de Heer
V. Laten wij danken de Heer onze God
A. Het past ons de Heer te danken
V. Ja, waarlijk, het past ons en het is onze roeping en vreugde, U altijd en overal dank te zeggen
en te aanbidden (wisselende tekst, besloten met ….de lofzang van uw heerlijkheid)
Sanctus en Benedictus
A. Sanctus en Benedictus, in wisselzang of in de vorm van een lied
Gebed om de Heilige Geest en Instellingswoorden
V. Bede ….
V. die in de nacht waarin Hij verraden werd en Hij zich overgaf voor het leven der wereld
het brood nam (de voorganger neemt het brood), U zegenend de dankzegging daarover uitsprak,
het brak en aan zijn discipelen gaf met de woorden: Neemt en eet allen hiervan, dit is mijn
Lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis

A. Amen (opheffing van het brood)
V. Die evenzo toen de maaltijd ten einde was de kelk nam (de voorganger neemt de kelk), U
zegenend de dankzegging daarover uitsprak en hem aan zijn discipelen gaf met de woorden:
Drinkt allen hieruit, dit is mijn Bloed van het verbond, dat voor u en voor velen vergoten
wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis
A. Amen (opheffing van de kelk)
Gedachtenis en Gebed des Heren
V. Gedachtenis (….totdat Hij komt)
A. Maranatha
V. Door Hem en met Hem en in Hem aanbidden wij U, heilige Vader, en roepen wij U aan met de
woorden die Hij ons gegeven heeft
A. Onze Vader die in de hemelen zijt...
Breking van het brood en Vredegroet
V. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het Lichaam van Christus.
Ofschoon wij velen zijn, zijn wij één lichaam, omdat wij allen deel hebben aan het ene brood
V. Geven wij elkaar een teken van eenheid, verzoening en vrede
Allen geven elkaar nu een teken van verbondenheid, bijv. een handdruk met de woorden
"De vrede van Christus"
Agnus Dei
Terwijl de ambtsdragers communiceren wordt gezongen:
A. Agnus Dei, in wisselzang of in de vorm van een lied
Nodiging en Communie
De voorganger heft brood en beker en zegt de woorden van de nodiging:
V. Zalig zijn zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam.
Komt dan tot Hem om te delen in de gaven van zijn liefde
V.
R.
V.
R.

De deelnemers komen op aanwijzing naar voren om de heilige gaven te ontvangen
Het Lichaam van Christus
Amen
Het Bloed van Christus
Amen
Tijdens de communie orgelspel

Gebed na de communie
De voorganger keert zich naar het altaar
V. Laten wij bidden
V. Gebed (…Jezus Christus onze Heer)
A. Amen
Slotzang
De gemeente staat op
A. Lied
Zending en Zegen
V. Gaat heen in vrede en dient de Heer
V. En de zegen van de almachtige God , de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
zij en blijve met u, vandaag en alle dagen en tot in eeuwigheid
A. Amen
Orgelspel

