Orde van dienst voor een gezinsviering
Orde van dienst
OPENING VAN DE
VIERING
Openingszang
Begroeting
Inleiding op de viering/
Welkomstwoord
Schuldbelijdenis/
Gebed om vergeving
Loflied/Glorialied

Taak

Koor (en gemeenschap)
Voorganger
Voorganger (en/of meerdere
kinderen, een ouder of een
lid van de werkgroep)
Voorganger (eventueel
samen met een kind)
Koor

Openingsgebed
DIENST VAN HET
WOORD
Eerste lezing

Voorganger

Tussenzang
Evangelie

Koor (en gemeenschap)
Voorganger

Acclamatie

Koor of voorganger

Preek

Voorganger

Geloofsbelijdenis

Gezamenlijk (naar keuze
met speciale rol voor
kind(eren)
Voorganger openen en
sluiten
Medevoorganger/Kind(eren)
de rest

Voorbede

Lector, kind(eren), ouder of
lid werkgroep

Bijzonderheden

Kan eventueel door koor
gezongen worden
In vastentijd en advent wordt
geen glorialied gezongen

In overleg tussen voorganger en
werkgroep kan worden gekozen
voor een passende spiegeltekst
Kan in overleg met voorganger
ook gespeeld worden door
kinderen bv rollenspel
Eerste lezing van de zondag of
passend bij het thema van de
viering
Bij voorkeur uit het
Evangelieboek voor vieringen
met kinderen
(dit biedt tevens de mogelijkheid
van een beurtspraak tussen
voorganger en kinderen)
Evangelie (afhankelijk van A-B-C
jaar) in overleg met voorganger,
evangelie van de dag of passend
bij het thema van de viering
Optioneel: altijd gezongen indien
er een koor is
Naar keuze samenspraak met
kinderen
Eventueel gezongen

Klassieke opbouw (variatie
mogelijk)
1ste voorbede: kerk
2de voorbede: wereld
3de voorbede: bijzondere noden
4de parochie c.q. eigen
geloofsgemeenschap/opgegeven
intenties
Misintenties kunnen naar keuze

voorafgaand aan de viering
worden gelezen, bijv. op
Kerstavond of bij een E.H.
Communieviering
Collecte

Collectanten

Optie 1: Eucharistieviering
Offerandelied
Gebed over de gaven
Eucharistisch gebed

Koor
Voorganger
Voorganger

Onze Vader
Vredeswens

Gezamenlijk/koor
Voorganger (naar keuze
samen met kinderen)
Voorganger
Voorganger

Lam Gods
Uitnodiging tot de
communie
Uitreiking van de
communie

Keuze uit de officiële gebeden
voor vieringen met kinderen en
jongeren
Gesproken of gezongen

Voorganger
Naar keuze acolieten en/of
communie-uitreikers
Koor/gemeenschap
Voorganger

Indien nodig overleggen voor de
viering

Gebed of gedicht

Mededelingen

Kind(eren), ouder of lid
werkgroep
Lector,eventueel voorganger

Zending en zegen
Slotlied

Voorganger
Koor en gemeenschap

Communielied(eren)
Gebed na de communie
SLOT VAN DE VIERING
Slotgedachte

Indien nodig mededeling door
een lid van de locatieraad

Optie 2: Woord- en communieviering
Collectelied
Vredeswens
Heilig Brood op het altaar
plaatsen
Gebed voor de communie
Onze Vader
Uitnodiging tot de
communie
Uitreiking van de
communie
Communielied(eren)
Dankgebed
SLOT VAN DE VIERING
Slotgedachte
Mededelingen

Koor
Voorganger (naar keuze
samen met kinderen)
Voorganger en
medevoorganger, lector of
communie-uitreiker(s)
Voorganger
Gezamenlijk/koor
Voorganger

Eventueel met (Koor)zang of
instrumentale muziek

Gesproken of gezongen

Voorganger
Naar keuze acolieten en/of
communie-uitreikers
Koor (en gemeenschap)
Voorganger

Indien nodig overleggen
voorafgaand aan de viering

Kind
Lector,eventueel voorganger

Gedicht of gebed
Indien nodig mededeling door
een lid van de locatieraad

Zending en zegenbede
Slotlied

Voorganger
Koor en gemeenschap

Optioneel:
- Misintenties voorlezen voor de viering bv Kerstavond of EH Communie, dus ‘drukke’
vieringen.
- Voor de viering een lied zingen.
- Tijdens de communie-uitreiking kunnen kinderen een muziekstuk ten gehore
brengen.
- Altijd ruimte voor een bijzondere invulling (uiteraard na afstemming pastor met
werkgroep i.v.m. de eventuele voorbereiding)

