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Orde iii

leerdienst
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200                                             Zondag, feest- en gedenkdagen

als voorbereiding op de dienst kunnen een of meer van de hier aangege-
ven elementen een plaats vinden. De cantor/organist en een kerken-
raadslid zijn hierbij de voorgangers.

[Gebeden thuis en in de kerk - klok luiden - vooroefening - (orgel)muziek

- consistoriegebed - inleidend woord - kaarsen aansteken]

OPeNiNg

grOet

genade zij u en vrede
van god, onze Vader,
en van jezus christus, de heer.
Amen.

of:

genade, barmhartigheid en vrede
zij u van god, de Vader,
en van christus jezus, 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 eerstgeborene der doden
en de overste van de koningen der aarde.
Amen.

bemOedigiNg

Onze hulp is in de naam van de heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

of:

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 het werk van zijn handen.
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Orde III                                                                                             201

gebed

laat ons bidden.
Na een korte gebedsstilte zegt de voorganger het gebed om verlichting

met de heilige Geest. De gemeente antwoordt:

Amen.
                                                        varianten: Gebeden 47-55

de heilige schrift

leZiNg Uit de heilige schrift

lied

Lezing uit de catechismus of een ander geschrift uit de
traditie

Lied

PreeK

aPOstOlische gelOOfsbelijdeNis of lied

gebedeN

lOfPrijZiNg

VOOrbede

De intenties worden telkens besloten met:

Zo bidden wij tezamen:
of: Zo bidden wij:
of: daarom bidden wij:

Heer, ontferm U.
                                                        varianten: Gebeden 61-75

stil gebed

Onze Vader...

of:
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202                                             Zondag, feest- en gedenkdagen

Onze Vader...

VOOrbede

de intenties worden telkens besloten met:
Zo bidden wij tezamen:

of: Zo bidden wij:
of: daarom bidden wij:

Heer, ontferm U.
                                               varianten Gebeden 61-75

stil gebed

lOfPrijZiNg

Inzameling van de gaven

ZeNdiNg eN ZegeN

Lied

gaat heen in vrede,
in de verwachting van de toekomst van onze heer.

de genade van onze heer jezus christus
en de liefde van god
en de gemeenschap van de heilige geest
zij met u allen.
Amen.

of:

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.

Lied
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