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Orde voor de zondagmorgendienst

De tekst links is die van de klassieke liturgische formules. 
De ingesprongen tekst volgt de Nieuwe Bijbelvertaling.

INTREDE

Welkom en mededelingen

Psalm 

stil gebed

bemoediging

Onze hulp is in de naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen de werken van zijn handen.

Onze hulp is de naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw is tot in eeuwigheid
en het werk van zijn handen niet loslaat.

groet

Genade zij u en vrede
van God, onze Vader,
en van Jezus Christus, de Heer,
en van de Heilige Geest. 
Amen.
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Genade zij u en vrede
van God, onze Vader,
en van de Heer Jezus Christus
en van de Heilige Geest.
Amen.

of:
Genade, barmhartigheid en vrede 
zij u van God, de Vader,
en van Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Genade, barmhartigheid en vrede zullen bij u zijn
van God, de Vader en van Jezus Christus, onze Heer. 
Amen.

of:
Genade zij u en vrede
van Hem, die is en die was en die komt,
en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn,
en van Jezus Christus, de getrouwe getuige,
de eerstgeboren der doden
en de overste van de koningen der aarde.
Amen.

Genade zij u en vrede
van hem die is en die was en die komt,
en van de zeven geesten voor zijn troon,
en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige,
de eerstgeborene van de doden,
de heerser over de vorsten van de aarde.
Amen.

lied of klein gloria

Verootmoediging
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(lied)

(genadeVerkondiging

Schriftgedeelte

of:
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwige leven.)

(Lied)

lezing Van de Wet

lied

DE HEILIGE SCHRIFT

gebed om Verlichting met de heilige geest

schriftlezing(en) al dan niet afgeWisseld door 
liederen

Prediking

lied 

GEBEDEN EN GAVEN

dankzegging

Voorbede

(Stil gebed)



8

(Onze Vader:

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw Naam worde geheiligd
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig 
was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen.)

inzameling Van de gaVen

ZENDING EN ZEGEN
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slotlied

zegen

Gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heer

De HEER zegene u en Hij behoede u.
De HEER doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig. 
De HEER verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede.  
Amen.

Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat
over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden
en u vrede geven.
Amen.

of:
De genade van onze Heer Jezus Christus
en de liefde van God
en de gemeenschap van de Heilige Geest
zij met u allen. 
Amen.

De genade van de Heer Jezus Christus
de liefde van God,
en de eenheid met de heilige Geest
zij met u allen.
Amen.

of:
Zegene u de almachtige en barmhartige God,
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen.



10

of:
De vrede van God
die alle verstand te boven gaat,
zal uw harten en gedachten bewaren
in Christus Jezus, onze Heer.
Amen. 

De vrede van God
die alle verstand te boven gaat,
zal uw hart en gedachten
in Christus Jezus bewaren.
Amen.




