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Annunciatie
Een grootse aankondiging - Wat verwacht jij nog?

Viering van het Heilig Avondmaal
We zijn blij vandaag het heilig avondmaal te kunnen vieren.
Vanwege de coronamaatregelen is de manier van vieren enigszins
gewijzigd. Tijdens de viering blijft iedereen op de eigen plaats
zitten. Aan het begin van het tafelgebed delen de diakenen brood
en wijn uit, een schotel en een bekertje. Op aanwijzen van de
voorganger wordt na het tafelgebed brood en wijn gegeten en
gedronken. Na de viering van het avondmaal zet iedereen de
schotel en het bekertje naast zich neer. Na afloop van de dienst
worden deze door de diakenen weer opgehaald.
In onze gemeente wordt iedereen, van jong tot oud, uitgenodigd
voor het avondmaal. Voor kinderen en hen die dat wensen is er
druivensap. Als u niet wilt deelnemen kunt u dat aangeven.
Zingen tijdens de dienst
Het zingen tijdens de dienst wordt beperkt tot het eerste en
laatste lied. Ook het ‘amen’ zingen we samen. De aangegeven
teksten kunnen door de hele gemeente uitgesproken worden.

AANVANG
Welkom en voorbereidingsgebed
Aanvangslied

Lied 435 vers 1 en 2

Bemoediging en groet
Ontsteken adventskaarsen
Kyriëgebed

Lied 463

SCHRIFT
Gebed om de Geest
Lezing

Lukas 1 vers 26-38

Antwoordlied

Lied 443

Verkondiging
Antwoordlied

Lied 473

TAFEL
Gaven
Er is aandacht voor de collectedoelen. De collecte zelf vindt
plaats bij de uitgang.
Voorbeden

Nodiging en vredegroet
Tafellied
Lied 388
Tijdens dit lied worden brood en wijn rondgedeeld door de
diakenen.
Tafelgebed
v De Heer zal bij u zijn en Hij zal u bewaren.
Verheft dan uw harten.
a Wij zijn met ons hart bij de Heer
v Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
a Hij is onze dankbaarheid waardig

(vervolg tafelgebed)
v

In verbondenheid met allen die ons voorgingen en na
ons komen willen wij uw maaltijd vieren en bidden wij:

a

Onze Vader …

Delen van brood en wijn
Er klinkt muziek wanneer we brood en wijn eten en drinken.
Dankgebed
Slotlied

Lied 452

WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen
De zegen wordt beantwoord met een gezongen ‘Amen’.

