
Orde van dienst II 

Tijdens het orgelspel worden we stil en bereiden ons voor op de dienst.

Welkom en Afkondigingen 

Voorbereiding
o.: Wij zijn hier samengekomen in de Naam van de Vader 
     en de Zoon en de Heilige Geest 
g.: AMEN 
o.: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
o.: o God, keer U om naar ons toe 
g.: EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL. 
o.: Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
g.: EN  GEEF ONS UW HEIL. 
o.: O Heer! Hoor ons gebed 
g.: EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN. 
o.: Heilig mijn hart, o Heer, 
     zodat ik kind-aan-huis kan zijn 
     in uw geheimen en in uw heiligdom. 
g.: DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER. 
o.: Amen. 

( de kaarsen worden door 
aangestoken)



Vg.: Laten we de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de
        wereld.........en zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft
        geen einde. (Het Gloria en het Halleluja vervallen in de advents- en

veertigdagentijd)

Groet
Vg.: De Heer zij met u 
g. : OOK MET U ZIJ DE HEER 

Zondagsgebed
Vg.: ... door Jezus Christus, onze Heer 

g. : AMEN



Gesprek met de kinderen;
 lezenaar aan en neemt de eigen

paaskaars mee als de kinderen naar de nevendienst gaan. 

Schriftlezing
Het eerste Testament
Antwoordpsalm of lied

Schriftlezing
Epistel
Zondagslied (als de epistellezing vervalt wordt na de evangelielezing het 

zondagslied gezongen

Evangelielezing
Aankondiging (allen gaan staan)
Psalmwoord: .......

Lezing: ......  (eindigt met: In de woorden uit de Schrift horen wij 
    het Woord van de Levende God).



Uitleg en verkondiging
Lied

Collecte
(De kinderen komen weer terug). 

Gebeden
Dankgebed voor de gaven 

Voorbeden:



Stil gebed 
Onze Vader



Slotlied
(Tijdens dit lied komen de kleinste kinderen met 
 de oppas achter in de kerk) 

Uitzending en zegen 

(Toonzetting ordinarium: Jaap Dragt) 


