MARKUSKERK | LITURGIE 1
(bij ▲ staan allen)

Van buiten naar binnen
Welkom door de ouderling van dienst
Aansteken kaarsen, openen Bijbel
Drempelgebed

Stil gebed, gevolgd door het Onze Vader
Inzameling van de gaven
Van binnen naar buiten
▲ Slotlied
▲ Zegen

▲

Openingslied

MARKUSKERK | LITURGIE 2

▲

voorg.:

▲
▲

voorg.:
allen:

Van buiten naar binnen
Welkom door de ouderling van dienst
Aansteken kaarsen, openen Bijbel
Drempelgebed

Genade en vrede van God, de Vader,
en van Christus Jezus, onze Heer.
Onze hulp is in de naam van de [Heer]
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kyrie: LB 301e

Loflied (vervalt in adventstijd en veertigdagentijd)
De Schrift gelezen en gezongen
Gebed
Kinderlied en aandacht voor de kinderen
Schriftlezing(-en) uit het Oude en/of het Nieuwe
Testament, gevolgd door een lied
Uitleg en verkondiging
Muziek
Lied of geloofsbelijdenis

▲

Openingslied

▲

voorg.:
allen:

De [Heer] zij met u.
Ook met u zij de Heer.

▲
▲

voorg.:
allen:

▲
▲

voorg.:
allen:

Richten wij ons op de Bron van leven.
Naar U, God, zoeken wij,
op U is ons vertrouwen!
Vragen wij om Gods nabijheid.
Wees als een licht hier in ons midden!
Amen

De Schrift gelezen en gezongen
Gebed
Kinderlied en aandacht voor de kinderen
Schriftlezing(-en) uit het Oude en/of het Nieuwe
Testament,
gevolgd door een lied
Uitleg en verkondiging
Muziek
Lied of geloofsbelijdenis
Bidden en geven
Dankgebed en voorbeden (LB 368f)

Stil gebed, gevolgd door het Onze Vader
Inzameling van de gaven
Van binnen naar buiten
▲ Slotlied
▲ Zegen

Kyrie: LB 299d
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Van buiten naar binnen
Welkom door de ouderling van dienst
Aansteken kaarsen, openen Bijbel
Drempelgebed

Bidden en geven
Dankgebed en voorbeden (LB 367e)
Loflied (vervalt in adventstijd en veertigdagentijd)

▲

Openingslied

▲
▲

voorg.:
allen:

Vrede zij u!
De wereld zij vrede.

▲ voorg.:
▲ allen:
▲ voorg.:
▲ allen:

Van God is de aarde, de wereld
en al haar bewoners.
Zie hoe goed en hoe kostbaar is het
als mensen in eendracht samen leven.
Goedheid en trouw ontmoeten elkaar.
Gerechtigheid en vrede
gaan hand in hand.

Stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven
Van binnen naar buiten
▲ Slotlied
▲ Zegen

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen
Gebed om vergeving
Lofzegging | De tien woorden:
U roepen wij aan, eeuwige God,
want U baant ons de weg naar het leven
en spreekt uw woord van bevrijding:
[de tien woorden, gelezen uit Exodus 20, gelezen in
een bewerking, of gezongen, LB 311]

Kyrie: LB 367d

Loflied (vervalt in adventstijd en veertigdagentijd)

Loflied (vervalt in adventstijd en veertigdagentijd)
De Schrift gelezen en gezongen
Gebed
Kinderlied en aandacht voor de kinderen
Schriftlezing(-en) uit het Oude en/of het Nieuwe
Testament, gevolgd door een lied
Uitleg en verkondiging
Muziek
Lied of geloofsbelijdenis
Bidden en geven
Dankgebed en voorbeden (LB 458)
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Van buiten naar binnen
Welkom door de ouderling van dienst
Aansteken kaarsen, openen Bijbel
Drempelgebed
▲ Openingslied
▲ voorg.:

De Schrift gelezen en gezongen
Gebed
Kinderlied
Aandacht voor de kinderen
Schriftlezing(-en) uit het Oude en/of het Nieuwe
Testament,
gevolgd door een lied
Uitleg en verkondiging
Muziek
Lied of geloofsbelijdenis
Bidden en geven
Dankgebed en voorbeden (LB 368j)

Genade en vrede van God, de Vader,
en van Christus Jezus, onze Heer,
in gemeenschap van de Heilige Geest.

▲ voorg.: Onze hulp is in de naam van de [Heer]
▲ allen:
die hemel en aarde gemaakt heeft.
▲ Klein gloria (LB 195)
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,

Stil gebed en het Onze Vader
Inzameling van de gaven
Van binnen naar buiten
▲ Slotlied
▲ Zegen

