Raamliturgie
van de Protestantse Gemeente Culemborg (concept)
(De toelichting volgt de (volg)orde van onderstaande Raamliturgie)

De voorkant van de gedrukte liturgie; wat staat er wel/niet op:
Benaming: ‘Liturgie’
Datum, plaats, aanvangstijd
Eventueel: thema, tekst en naam van de zondag
Namen voorganger, organist/muzikanten en ouderling van dienst
Karakter van de dienst: bijvoorbeeld met avondmaal, uitzwaaien World Servants
en nog één jaar melden dat het een gezamenlijke dienst is
Eventueel, met name in de ‘niet-groene tijd’: naam van de zondag (met uitleg)

Voorbereiding
Orgelspel (of eventueel andere muziek, als de musicus het op prijs stelt, wordt genoemd
welk muziekstuk gespeeld wordt)
Welkom en mededelingen
Gemeente gaat staan
In stilte worden de tafelkaarsen aangestoken
Bemoediging, met responsie door ouderling en gemeente
Drempelgebed met responsie, door de ouderling en gemeente
Aanvangslied, in de regel een Psalm
Groet met responsie, door predikant en gemeente
Gemeente gaat zitten
Kyrie, met responsie, gesproken of gezongen, bijvoorbeeld van Frits Mehrtens,
uit het Liedboek of van Taizé
Gloria, vervalt in de lijdenstijd en eventueel in de tijd van advent
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Gebed van de zondag
Inleiding op de dienst (eventueel)
Moment met de kinderen, kinderen gaan naar de nevendienst, de lantarens worden
door de voorganger aangestoken aan de Paaskaars.

De Schriften
1e Lezing OT
Lied
2e lezing NT
Lofprijzing, staande
Preek - Uitleg en verkondiging
Stilte of meditatieve muziek

Belijdenis, gebeden en gaven
Lied, bij voorkeur een geloofsbelijdenis of belijdend lied (eventueel staande)
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Kinderen komen terug uit de nevendienst
Kinderlied
1e diaconaat (binnenlands of Kerk in Actie)
2e voor de kerk(dienst)
Tijdens de collecte orgelspel of andere muziek
Collecte,

Slotlied (staande)
Zegen, afgesloten door allen met gezongen ‘Amen’
Orgelspel of andere muziek
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De sacramenten
Liturgie bij de Heilige doop
Inleiding
Doopgebed
De doopvragen
Doop
Doopkaars
Zowel in het deel voor de doop als erna wordt een lied bij de doop gezongen

Liturgie bij het Heilige Avondmaal
Groet met responsie door predikant en gemeente
‘Verheft uw hart’ (Sursum corda), beurtspraak door predikant en gemeente
Begin tafelgebed
‘Heilig, Heilig’ en ‘Gezegend Hij die komt’ (Sanctus en Benedictus, gezongen)
Vervolg tafelgebed
Onze Vader
Vredegroet, als wens en voorstel van de predikanten
Agnus Dei (Lam Gods, gezongen)
Uitdelingswoorden
Delen van brood en wijn
Dankgebed
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