Orde van dienst
van de Evangelisch-Lutherse
Gemeente Woerden
Bij deze orde heeft u tevens een liedboek nodig.
Deel 1: Hoofddienst (Schrift en Tafel)
Deel 2: Hoofddienst (dienst van de Schrift)
Deel 3: Brood & Zegenviering
Deel 4: Complete Spatie (avondgebed)

Orde van dienst - uitgave najaar 2020

Toelichtingen
In de nacht van Stille Zaterdag op
Pasen wordt een nieuwe Paaskaars met een
nieuwe afbeelding en een nieuw jaartal
binnengedragen als symbool van het licht
(het leven), dat het wint van de diepste duisternis (de dood).

Elke zondag staan er twee tafelkaarsen op de
liturgische tafel. De ambtsdrager steekt deze
kaarsen bij het begin van de kerkdienst aan.
De tafelkaarsen symboliseren het licht van
Gods woord in ons midden. Wanneer de
kinderen naar hun nevendienst gaan,
nemen zij ook een lichtje mee.

Bij deze orde heeft u tevens een liedboek nodig.
Deel 1: Hoofddienst (Schrift en Tafel)		
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Hoofddienst (Schrift en Tafel)
Welkom - ambtsdrager
Voorspel (Praeludium) - organist
• Wie kan, gaat staan.

De antifoon is een keervers dat
de psalm omsluit. Meestal is het
een vers uit de psalm, passend bij
het liturgisch jaar.

Intrede (Introitus) Eerste psalm, omsloten door de antifoon.
Tijdens het zingen wordt het licht aangedragen. Dan worden de tafelkaarsen en het lantaarntje van de kinderkerk aangestoken.
Gelofte (Votum)
v. In de Naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest.
a. Amen.
Bemoediging (Adjutorium) en drempelgebed
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer,
a. die hemel en aarde gemaakt heeft.

Sommigen mensen slaan een
kruisje bij de woorden van de
gelofte. Luther begint zijn morgengebed met: ‘Teken jezelf met
het kruis van Christus’. Deze
woorden worden ook bij de doop
uitgesproken, bij het begin van
ons leven.

Schuldbelijdenis (Confiteor)
v - (belijdenis van schuld en bede om vergeving) … zo bidden wij:
a - Heer, schenk ons uw genade en leid ons tot het eeuwige leven.
v - Amen.
(of)
v. Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,
a. opdat wij weer in vrede leven.
v. Amen.
• Wij gaan zitten.
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Roep om ontferming (Kyrie)

Gloria (Het Gloria vervalt in paarse tijden)

Groet (Salutatio) - predikant

Zondagsgebed (Collecta)
v. ... door Jezus Christus, onze Heer.
a. Amen.
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Het Gloria vervalt in paarse tijden.
Paars verwijst naar het kerkelijk jaar
met haar kleuren. Paars is de kleur van
inkeer en boete.

Inleiding op de lezingen
Eerste lezing uit het Oude Testament - lector
Gradualepsalm zie liederenbord
Epistellezing - lector

Deze psalm werd vroeger op de
trappen (gradus) van de lezenaar
gezongen. Vandaar de naam
gradualepsalm.

Zondagslied zie liederenbord
• Wie kan, gaat staan
Halleluja (loof de Heer)
(vervalt in de veertigdagentijd)

Bij de evangelielezing gaan we
staan. In het evangelie horen
we Christus’ stem, de opgestane.
Daarom gaan we staan.

Psalmwoord of evangelievers
(gezongen of gesproken)
Halleluja (loof de Heer) (vervalt in de veertigdagentijd)
Evangelielezing - predikant
Acclamatie, zie liederenbord
Prediking
Credo (staande) of ander lied,
zie liederenbord

Het Credo is de geloofsbelijdenis,
die alle gelovigen verbindt.

Mededelingen
Voorbeden - stil gebed
Elke voorbede wordt afgesloten met een acclamatie, zie liederenbord
Vredegroet (Pax Domino)
v. De vrede van de Heer zij met u allen
a. Amen.
v. Geef elkaar een teken van vrede
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Inzamelingen van de gaven tijdens het orgelspel
Tafellied – toebereiding van de tafel, zie liederenbord
Gebed over de gaven – diaken of andere ambtsdrager
Inleiding (Praefatio)
• Wie kan, gaat staan.

V – (lofprijzing – gezongen of gesproken) … de lof van uw heerlijkheid:
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Heilig, heilig, heilig (Sanctus en benedictus)

• Wij gaan zitten.
Avondmaalsgebed
Acclamatie na de instellingswoorden, zie liederenbord
Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw
wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks
brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade.
Zingen:

Het brood wordt gebroken en de wijn wordt geschonken, terwijl wij zingen:
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Lam Gods - Agnus Dei

Nodiging
• Wij vieren de maaltijd in de kring; u wordt van harte uitgenodigd om straks
met elkaar een kring te vormen. Ook wanneer u niet meedeelt in brood en wijn,
kom dan toch in de kring staan, want we sluiten de viering in de kring af.
De (aardewerken) beker die als laatste rondgaat, bevat druivensap. Er zijn ook
glutenvrije ouwels, u kunt aangeven wanneer u hier gebruik van wenst te maken.
Avondmaal (Communio)
• Wij vormen een kring.
Altaarzegen
• Wij reiken elkaar de hand.
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Na het Avondmaal (Postcommunio)

Slotlied, zie liederenbord
Heenzending (Dismissio)

Zegen
v. Zegenbede

Tijdens het naspel worden de tafelkaarsen gedoofd. Het licht wordt de kerk uitgedragen en gaat de wereld in. Daarna lopen de voorganger,
ambtsdrager(s) en lector achter het licht aan.
We bewaren de stilte tot na het orgelspel.
Naspel (Postludium)
U bent welkom voor koﬃe of thee.
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Dienst van de Schrift
Welkom - dienstdoend ambtsdrager
•
Wie kan, gaat staan.
Voorspel (Praeludium) – organist
Intrede (Introitus)
Eerste psalm, omsloten door de antifoon.
Tijdens het zingen wordt het licht aangedragen. Dan worden de tafelkaarsen en
het lantaarntje van de kinderkerk aangestoken.
Gelofte (Votum)
v. In de Naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
a. Amen.

De antifoon is een keervers dat de
psalm omsluit. Meestal is het een
vers uit de psalm, passend bij het
liturgisch jaar.

Sommigen mensen slaan een kruisje bij de woorden van de gelofte.
Luther begint zijn morgengebed
met: ‘Teken jezelf met het kruis van
Christus’. Deze woorden worden
ook bij de doop uitgesproken, bij het
begin van ons leven.

Bemoediging (Adjutorium) en drempelgebed
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer,
a. die hemel en aarde gemaakt heeft.
Schuldbelijdenis (Confiteor)
v. (belijdenis van schuld en bede om vergeving)… zo bidden wij:
a. Heer, schenk ons uw genade en leid ons tot het eeuwige leven.
v. Amen.
Lied / Morgenlied zie liederenbord
• Wij gaan zitten.
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Roep om ontferming (Kyrie)

Gloria (Het gloria vervalt in paarse tijden)

Het Gloria vervalt in paarse tijden.
Paars verwijst naar het kerkelijk jaar
met haar kleuren. Paars is de kleur van
inkeer en boete.

Groet (Salutatio)
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Zondagsgebed (Collecta)
v. ... door Jezus Christus, onze Heer.
a. Amen.

Deze psalm werd vroeger op de
trappen (gradus) van de lezenaar
gezongen. Vandaar de naam
gradualepsalm.

Inleiding op de lezingen
Eerste lezing uit het Oude Testament - lector
Gradualepsalm zie liederenbord
Epistellezing – lector
Zondagslied of Credo zie liederenbord

Bij de evangelielezing gaan we
staan. In het evangelie horen
we Christus stem, de opgestane.
Daarom gaan we staan.

• Wie kan, gaat staan.
Halleluja (loof de Heer) (vervalt in veertigdagentijd)

Psalmwoord of evangelievers (gezongen of gesproken)
Halleluja (loof de Heer) (vervalt in veertigdagentijd)
Evangelielezing - predikant
Acclamatie, zie liederenbord
Prediking
Credo (staande) of ander lied,
zie liederenbord

Het Credo is de geloofsbelijdenis,
die alle gelovigen verbindt.

Mededelingen
Inzamelingen van de gaven tijdens het orgelspel
Gebed over de gaven – diaken of andere ambtsdrager
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Voorbeden – stil gebed - Onze Vader
Elke voorbede afgesloten met acclamatie, zie liederenbord
Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw
wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde,. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade.
Zingen:

Slotlied, zie liederenbord
Zegen

v. Zegenbede
Tijdens het naspel worden de tafelkaarsen gedoofd. Het licht wordt de kerk uitgedragen en gaat de wereld in. Daarna lopen de voorganger, ambtsdrager(s) en lector achter het licht aan.
We bewaren de stilte tot na het orgelspel.
Naspel (Postludium)
Na de zegen speelt de organist het naspel. De gemeente heeft de keuze tussen
zitten en luisteren, of opstaan en naar de uitgang lopen. We bewaren de
stilte tot na het orgelspel.
U bent welkom voor koﬃe of thee.
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Liturgie ‘Brood en zegen’
Welkom
Aansteken van de tafelkaarsen
Gelofte (Votum)
In de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Gebed om vergeving
In stilte brengen wij voor God onze fouten en tekortkomingen. Momenten waarin het ons ontbrak aan geloof, hoop en liefde.
Stilte, besloten met woord van vergeving:
De Heer vergeeft je alle schuld.
Liefdevol en genadig is de Heer,
een God van liefde tot in eeuwigheid. Amen.
Schriftlezing (bij voorkeur uit evangelie afgelopen zondag), staande.
Moment van inkeer en stilte (ca. 5 min.)
Voorbeden (door de ambtsdrager),
telkens besloten met: … bidden wij:
					
Heer, ontferm U.
De Maaltijd van de Heer - wie kan staan, gaat staan.
v
Vrede zij met u.
a. En met uw geest.
v. De harten omhoog!
a. Als bloemen naar de zon.
v
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
a. Het is goed om de Eeuwige te danken.
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Tafelgebed
(onderstaand tafelgebed of eigen keuze):
Wij zegenen Uw grote Naam, God,
om Uw woord van trouw
Jezus Christus, onze broeder,
die boven alle namen uitgaat.
In zijn dood en opstanding,
hebt U ons verleden geheeld,
en de toekomst geopend:
hoop en leven voor heel Uw schepping.
Kom met Uw Geest in ons midden
en maak ons tot één lichaam,
Uw gemeente, verenigd in Uw Zoon,
die op de avond voor zijn lijden,
het brood heeft genomen, het gebroken en gezegd:
‘Neem en eet. Dit is mijn lichaam voor u, doet dit om mij te gedenken’
zo heeft Hij ook de beker genomen,
de dankzegging daarover uitgesproken en gezegd:
‘Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, tot vergeving van zonden,
drinkt allen hieruit, om mij te gedenken’
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Acclamatie na de instellingswoorden Liedboek 229:
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En we bidden samen:
Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar
verlos ons van het kwade.

Delen van brood en wijn (daarna gaan wij zitten)
Moment van reﬂectie: avondmaalslied, stilte, muziek, gedicht, eigen keuze
Wij gaan staan
Dankzegging Dank de Heer, want Hij is vriendelijk
en zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
Gebed van de zondag
Zegen Brood uit de hemel, leeftocht voor onderweg,
zo wil de Heer met ons zijn, ga dan op weg, in vrede,
met de zegen van de Heer:
De HEER zegene u en Hij behoede u.
De HEER doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig.
De HEER verheﬀe zijn aangezicht over u
en geve u vrede.
Amen.
De tafel wordt afgeruimd.
Beker en schaal worden naar de credenstafel gedragen.
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#
De Complete spatie
Welkom bij deze Complete spatie, een viering die we baseren op de liturgie van
de completen, het avondgebed in het klooster.

Een moment waarin je ruimte maakt en een spatie zet. Een ruimte om adem
te halen. Om God te ademen.
Stilte (stiltes worden gemarkeerd door een belletje)

Welkom! De christuskaars brandt.
In deze ruimte verblijven we bij God.
Gebed om vergeving
God, bron van alle leven,
voor al die keren in ons bestaan, dat wij gefaald hebben,
vragen wij vergeving.
Reken het ons niet aan als wij te kort geschoten zijn in liefde.
Stilte
Gij oordeelt mild over onze zwakheden.
Uw liefde is volmaakt en groter dan ons hart.
Ontferm u over ons, God, en wees ons blijvend nabij.
Woord van vergeving
De Heer vergeeft je alle schuld,
en zal voor eeuwig met je zijn.
We luisteren naar (voorzangers zingen antifoon):
Psalm 4b uit het liedboek.
We luisteren naar een Bijbellezing.
Daarna is er stilte en tijd voor contemplatie van ongeveer 5 minuten,
die begint en eindigt met een belletje.
We luisteren naar een gedicht.
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#
We luisteren of zingen liedboek Lied 196:
In uw handen beveel ik mijn leven.
We bidden een nachtgebed,
Laat ons bidden,
afgesloten met amen.
De Christuskaars wordt gedoofd en we wensen elkaar een goede nacht.
Stilte
Na het amen is er de mogelijkheid nog even in de stilte te blijven zitten,
en een kaars aan te steken bij de zijwand of direct weg te gaan.

Het klooster kent een orde in de gebedstijden.
Metten: nachtwake, bijvoorbeeld 04.15 uur.
Lauden: betekent lofprijzing. Als de zon is opgegaan.
Terts, sext, noon: midden op de dag.
Vesper: het gebed in de vroege avond
Completen: het laatste gebed van de dag.
De dagsluiting met schuldbelijdenis.

# staat voor een spatie bij het corrigeren
van drukproeven
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www.lutherswoerden.nl
https://lutherswoerden.nl/annakapel
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