
Avond maal 

V: De Heer zij met U, 

G: en met U zij de Heer. 

V: Verheft uw harten, 

G: ... wij verheffen ons hart tot de Heer 

V: Laat ons de Heer onze God dankzeggen 

G: Dat is waardig en rechtvaardig. 

Gebed. 

G: Evangelisch Gezangboek 185:1 Heilig,heilig, heilig is God , de Heer 
Zebaoth: vol zijn hemel en aarde van zijn heerlijkheid. Hosanna in de hoge. 
Geloofd hem die komt in de naam des Heren, Hosanna in de hoge. 
A vondmaalsinzettingen. 
Wij bidden het Onze Vader (staat in Evangelisch Gezangboek op pag. 1393 
en 
1647) 

G: Evangelisch Gezangboek 190:1: Christus hei lig Godslam, die de zonden 
der wereld draagt, ontferm U onzer, Christus heilig Godslam, die de zonden 
der wereld draagt, ontferm U onzer, Christus heilig Godslam, die de zonden 
der wereld draagt, geef ons Uwe vrede. Amen. 

Viering van het A vondmaal 

Danklied Evangelisch Gezangboek 222:1 In uw vrede o Heer, laat mij mijn 
wegen gaan. Zoals mij uit uw mond verkondigd is, schenk mij genade 
zonder einde, laat mijn aangezicht het zalige Licht, de Heiland, laten zien. 

Dankgebed 

Lied: 

V: "Gaat heen in de vrede van de Heer" 

G: "God zij eeuwig dank" 

Zegen 

Uitleidend orgelspei ( gemeente gaat hierbij zitten) 

NL 
Kerkdienst in de 
evangelische 
Kerk van 
Winterberg. 



Inleidend orgelspei 

Voorganger: In de naam van God, de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest 

Gemeente: Amen 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 

G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: de Heer zij met U 

G: ook met U zij de Heer. 

Begroeting 

Afkondigingen. 

Psalmlezing, wisselend door de voorganger en de gemeente. 
(Het volgende vervaltop Palmzondag en in de Stille Week) 

V: Korn laat ons aanbidden: 

G: Ere zij de Vader ende Zoonende Heilige Geest 
zoals het was van den beginne· en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 

Schuldbelijdenis. 

V: Kyrieeleison 

G: Heer ontferm U 

V: Christuseleison 

G: Christus ontferm U 

V: Kyrie eleison 

G: Heer ontferm U over ons. 

V: W oord van genade 

V: Evangelisch Gezangboek 180: 1 Ere zij God in de hoge 

G: en vrede op aardein mensen een welbehagen. 

Evangelisch Gezangboek 179:1: God in den hoog alleen zij eer en 
dank voor zijn genade, daarom dat nu en nimmermeer ons deren nood 
en schade. God toont zijn gunst aan ons geslacht. Hij heeft de vrede 
weer gebracht; de strijd heeft thans een einde. 
V. Gebed bij de collecte. 

G: Amen (gezongen) 

Schriftlezing (hierbij staat de gemeente) 

Evangelisch Gezangboek 181 :3 Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

G: Geloofsbelijdenis (staat in Evangelisch Gezangboek op pag. 1308 
en 
1646) 

Lied 

Prediking 

Lied 

Voorbeden ( hierbij staat de gemeente) 

(bij Avondmaalsviering: zie achterzijde Iiturgie) 

Bidden van het Onze Vader (staat in Evangelisch Gezangboek op 
pag. 
1393 en 1647) 

V: "Gaat heen in de vrede van de Heer" 

G: "God zij eeuwig dank" . 

Zegen 

Uitleidend orgelspei ( gemeente gaat hierbij zitten) 


