
Orgelspel 
Begroe+ng, mededelingen door de kerkenraad 
Aansteken van de altaarkaarsen  - de dienst begint  

Voorbereiding 
Vg: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Gem: Amen. 
Vg: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gem: die hemel en aarde gemaakt hee2. 
Vg: voorbereidingsgebed 
 veelal eindigend met    
 ….. vergeef ons wat wij misdeden 
Gem: opdat wij weer in vrede leven. 
Vg:  Amen. 

Ingangspsalm 
Vg: An+foon bij de ingangspsalm (gesproken)  
Laat heel de aarde voor U buigen en zingen, uw naam bezingen 
Gem: Psalm 66: 1, 2, 6en 7 
Vg:  herhaalt an+foon 

Kyrië en Gloria 
Vg: Laat ons de Heer om onHerming aanroepen  voor de        
nood van de wereld en zijn naam prijzen want zijn    
barmhar+gheid heeI geen einde. 
 (Vg  bidt soms eerst een apart kyriëgebed) 
Vg: Here God onHerm U, 

 Gem:  Christus onAerm U, 
  Here God onAerm U. 
 Vg: Glorie aan God in den hoge )  
 Gem: en vrede op aarde 
  in mensen hee2 Hij behagen. 
   

 De schri8en geopend 
 Vg: De Heer zij met U 
 Gem: en met uw geest. 
 Vg: gebed voor de lezingen 
 Lector: Oude Testament Jesaja 62: 1-5 
 Gem: gradualepsalm 96: 1, 5, 6 en 7 
 Lector: Epistellezing Romeinen 4: 1-12 
 Gem: 526: 1, 3 en 4 
 Vg:  aankondiging van het Evangelie 
 Gem: gaat staan 
 Vg:  psalmwoord Halleluja: Loof Hem, al zijn herauten,  
 loof Hem met heel zijn engelenmacht. Halleluja 
 Gem: Halleluja(3x) 
 Vg:  Evangelie: Johannes 2: 1-11 
 Gem: Lof zij U, o Christus ! (en gaat daarna zi7en)  
  
 Gem: 525  

Preek 
Vg: preek 
Medita+ef orgelspel 



Gaven en gebeden 
Gem: 341 
 (staande) 
 (collecte onder het naspel) 
Vg: voorbeden, (met acclama:e door gem., 368 c)   
 s+l gebed,  Onze Vader  
Gem: Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde  
geheiligd, uw rijk 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 het kwade. 
(gezongen) Want U is het rijk en de kracht      
  en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

Wegzending en zegen 
Gem: Slotlied 791 
Vg: Zegen 
Gem: Amen (3x) 
De kaarsen worden gedoofd       - einde van de dienst 
Orgelspel;  pas daarna verlaat de kerkenraad en predikant de kerkzaal 
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 De liederen zijn op de liederenborden aangegeven. 

  


