
Drempelritueel in sterke tijden  

Doel De liturgie in de PE een eenheid in maken. In alle kerken 
een zelfde weekendliturgie nl begin van de vierinf  
éénzelfde ritueel op de drempel met zelfde symbolen. 

Omschrijving Wanneer: 
In de advent en de veertigdagentijd - niet in de volledige 
sterke tijd, want ook kersttijd en paastijd behoren 
daartoe - passen we tijdens de zondagse 
eucharistieviering de opening van de dienst aan tot wat 
wij het drempelritueel noemen. 
Uitgangspunt: 
Het uitgangspunt van dit ritueel is dat we, door 'op de 
drempel' te blijven staan, ruimer dan gewoonlijk de tijd 
nemen om ons voor te bereiden op de eucharistie, zoals 
we ons in de advent en veertigdagentijd ook willen 
voorbereiden op het nakende feest. 
Verloop: 
De voorganger, cantor, lector en acolieten komen de kerk 
binnen langs achteren en stappen door de middenbeuk 
op het altaar toe, in naam van de hele gemeenschap. In 
de advent is het ontsteken van de adventskaars 
geïntegreerd in het drempelritueel; in de veertigdagentijd 
het symbool van Broederlijk Delen. 
 
Advent: 
een passende openingszang van Taizé 
de kruisteken en begroeting door de voorganger 
de zang van het adventslied 'Rorate' 
een speciaal voor dit drempelritueel geschreven gebed 
door een lector waarin enkele elementen uit de lezingen 
verwerkt zijn 
de ontsteking van de adventskaars door een acoliet of 
kind 
het openingsgebed door de voorganger 
waarna allen hun plaats bij de sedes innemen en 
onmiddellijk de eerste lezing volgt 
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Omschrijving Veertigdagentijd: 
de begroeting en het kruisteken achteraan 
vervolgens spreekt een lector een speciaal voor het 
drempelritueel geschreven schuldbede uit waarin enkele 
elementen uit de lezingen van die zondag verwerkt zijn 
dan stappen voorganger, cantor, lector en acolieten onder 
het zingen van een passend lied naar voren en houden 
halverwege even halt 
vooraan besluit de voorganger met een licht bewerkte 
versie van de gebruikelijke afsluiting van de kyrieritus 
nog steeds beneden aan de trappen leest de lector een 
duiding bij het symbool en de slogan van Broederlijk 
Delen van deze zondag, waarna eventueel een voorwerp 
vooraan wordt geplaatst 
de voorganger besluit met het openingsgebed, waarna 
allen hun plaats bij de sedes innemen en onmiddellijk de 
eerste lezing volgt.  
 


