Alkmaar Lutherse Kerk 3de van Voleinding
Zondag 22 november 2020
Liturgie naar herziene Orde van Hoofddienst 2017
In verband met richtlijnen RIVM om niet buiten de toegestane duur
van de viering te geraken zijn sommige onderdelen komen te
vervallen. Vooralsnog worden alleen de liturgische prefaties en
responsies gezongen.
Orgelspel: Pieter van Dijk
Overige liturgen: Hannah Wiebenga: diaken van dienst, overige
aanwezige diakenen, ds Yvonne Bos
Orgelspel
Welkom, afkondigingen
daarna gaan allen staan
VOTUM (gelofte)
Vg.: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
Allen: Amen.
ADIUTORIUM (bemoediging)
Vg.: Onze hulp ligt in de naam van de Heer,
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
CONFITEOR (schuldbelijdenis)
Vg.: Soms is ons gemoed zo vol en bezwaard, zijn er zorgen die het
uitzicht vertroebelen. Moge er in deze dienst van gedachtenis
ruimte in ons ontstaan voor jouw liefde en de werking van de
Geest. Moge er naast verdriet ook blijdschap in ons ontstaan. Heer
onze God, breng ons terug, als wij weglopen voor uw wonderlijke
verhaal. Vergeef het ons. Laten we een moment stil zijn om ons
hart te openen …..
en moge wij ons dan gesterkt weten door wat ons wordt aangereikt
namelijk dát wat wij van ganser harte geloven:
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Allen: de barmhartige God schenke ons zijn genade,
Vg.:Amen.
INTROITUS (intrede)
Antifoon: Mijn voornemen met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik
heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle
toekomst geven. (Jeremia 29:11)
Orgelspel: voorspel bij gesproken psalm 50
Lezing in wisselspraak van psalm 50: vs 1,2,3,4
Kant A
De God der goden, de Heer, gaat spreken en roept de aarde bijeen
vanwaar de zon opkomt tot waar zij ondergaat
Kant B (Baangrachtzijde)
Uit Sion, stad van volmaakte pracht, verschijnt God in een stralend
licht.
Kant A
Hij komt, onze God en zal niet zwijgen. Laaiend vuur raast voor hem
uit, rondom hem wervelt een storm.
Kant B
Hij roept de hemel op daarboven en ook de aarde bij het oordeel over
zijn volk
Vg.: Herhaling antifoon
KYRIE (Heer-roep om ontferming)
Vg: “Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de
onuitsprekelijke nood van deze wereld en zijn naam prijzen want zijn
barmhartigheid heeft geen einde”:
Allen:
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Gloria in excelsis (ere zij God in den hoge)

Nu gaan allen zitten
Na een korte caesuur
Salutatio (groet)

COLLECTA (verzameling = zondagsgebed)
Vg: gebed van de zondag…door Jezus Christus, onze Heer.
Allen: Amen
EERSTE LEZING uit Jesaja 65: 17 – 19
TWEEDE LEZING uit 2 Petrus 3:13
Orgelspel rond lied 766
EVANGELIE
aankondiging van het evangelie (blijde boodschap)
(daarna gaan allen mede uit eerbied voor alle lezingen tot nu toe zo
mogelijk staan)
Psalmwoord: God, wij loven u dag na dag, uw naam zullen wij altijd
prijzen. (Psalm 44:9) Halleluja.
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Halleluja (loof de Heer)

- lezing van het evangelie Matteus 25: 1-13
- ALLEN zingen waar het gedeelte uit het evangelie eindigt de
ACCLAMATIE

en daarna gaan allen zitten
VERKONDIGING rondom de gelijkenis
korte stilte
DIACONALE COLLECTE onder orgelspel (nu worden ook de briefjes
ingezameld)
vg.: zegenbede
Allen gaan staan
CREDO (Nicea) geloofsbelijdenis (gezamenlijk uitgesproken)
Wij geloven in één God de almachtige Vader Schepper van hemel en
aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen;
en in één Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, Licht uit Licht,
waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één
van wezen met de Vader en door wie alles is geworden;
die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel
en is vlees geworden door de heilige Geest uit de maagd Maria en
is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius
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Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is
opgestaan volgens de Schriften, is opgevaren naar de hemel en zit
aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen in
heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, en aan zijn
rijk zal geen einde komen;
en in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van
de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon
aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de
profeten.
En één heilige christelijke apostolische kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden en het leven in
de wereld die komt. Amen
daarna gaan allen zitten
VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

LOFPRIJZING (GEZONGEN) SANCTUS EN BENEDICTUS
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Gedachtenis/avondmaalsgebed waarin opgenomen de voorbeden
met gezongen Heer ontferm U
bij de laatste voorbede worden de namen genoemd van de
overledenen uit de gemeente en van verwanten van
gemeenteleden van dit jaar: 30 november 2019 – 22 november
2020
mw Anna Catharina (An) Mostert-Schaap 81 jaar †8 maart
hr Theodorus Hendrikus (Theo) Bon 75 jaar †25 april
mw Jannie Schagen-Vreeken 74 jaar † 10 mei
hr Abraham Jansen 99 jaar †8 oktober
mw Martha de Jong-Rozendal 62 jaar †9 oktober
dan de namen van de briefjes
na gezongen ‘Heer ontferm U’ klinkt
Orgelspel: Wachet auf, ruft uns die Stimme van J.S. Bach
gevolgd door Onze Vader 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.
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met gezongen doxologie

AGNUS DEI (LAM GODS)

COMMUNIO (VOOR EEN VEILIG HEILIG AVONDMAAL BLIJVEN WIJ ZITTEN EN
VOLGEN DE AANWIJZINGEN)
Musica sub communione (tafelmuziek)
Postcommunio
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Vg.: Dankgebed
Allen: Amen

Dismissio (heenzending)

Zegen Vg zegenbede

Allen: Amen

(gezongen)

allen gaan zitten
collecte voor het onderhoudsfonds

Orgelspel postludium (naspel)
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