Ik geloof in God, de Vader, de
Almachtige, Schepper van hemel en
aarde.

Ik geloof in één God, de almachtige
Vader, Schepper van hemel en aarde
en van alle dingen, zichtbaar en
onzichtbaar.

U wordt verzocht deze Orde van Dienst in de kerk te laten
liggen opdat anderen er gebruik van kunnen maken.

En één heilige, christelijke,
apostolische Kerk. Ik belijd één Doop
tot vergeving der zonden en ik verwacht
de opstanding der doden en het leven
der toekomende eeuw.
Amen.

En in de Heilige Geest, de Heer, die
levend maakt, die van de Vader en de
Zoon uitgaat, die met de Vader en de
Zoon gelijkelijk wordt aangebeden en
verheerlijkt, die gesproken heeft door
de profeten.

En in Jezus Christus, Gods
eniggeboren Zoon, onze Heer,
En in één Heer, Jezus Christus, Gods
die ontvangen is van de Heilige Geest,
eniggeboren Zoon, geboren uit de
geboren uit de maagd Maria,
Vader vóór alle eeuwen, God uit God,
die geleden heeft onder
licht uit licht, waarachtig God uit de
Pontius Pilatus, is gekruisigd,
waarachtige God, geboren, niet
gestorven en begraven, en
gemaakt, van hetzelfde wezen met de
nedergedaald ter helle, ten derden
Vader, door wie alle dingen gemaakt
dage opgestaan van de doden,
zijn, die om ons mensen en om onze
opgevaren ten hemel, zittend ter
zaligheid uit de hemel is gekomen, en
vlees geworden is door de Heilige Geest rechterhand van God, de almachtige
Vader, vanwaar Hij komen zal om te
uit de maagd Maria, en een mens is
geworden, die ook voor ons gekruisigd oordelen de levenden en de doden.
is onder Pontius Pilatus, die geleden
heeft en begraven is, en ten derde dage Ik geloof in de Heilige Geest, één
heilige, christelijke Kerk , de gemeente
opgestaan is naar de Schriften en die
der heiligen, vergeving van zonden,
opgevaren is naar de hemel en die zit
ter rechterhand des Vaders; en Hij zal opstanding des vleses en een eeuwig
leven. Amen.
wederkomen in heerlijkheid om te
oordelen de levenden en de doden;
wiens rijk geen einde zal hebben.

De Apostolische Geloofsbelijdenis

De Geloofsbelijdenis van
Nicea

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
amen.
Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,
en laat ons weer in vrede leven,
amen.

Here God, ontferm U
Christus, ontferm U
Here God, ontferm U
Ere zij God in den hoge
en vrede op aarde
bij mensen des welbehagens.
De Heer zij met u
en met uwen geest.
(Zondagsgebed)
Amen.

Gemeente:
Kyrie
Gemeente:
Gloria
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:
Gemeente:

Kyrie en Gloria
Voorganger: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor
de nood der wereld en Zijn naam prijzen, want Zijn
barmhartigheid heeft geen einde:

Ingangspsalm

Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:

(door dienstdoend kerkenraadslid)

Voorbereiding

Orgelspel, afkondigingen en/of inleiding op de dienst

De volledige orde van dienst vindt u in het liturgisch katern achterin het liedboek, vanaf
pagina 10A.

Evangelisch-Lutherse Gemeente,
Lutherse Burgwal 9, Den Haag

Orde van Dienst—Heilig Avondmaal

(lezing van de Epistel en het psalmwoord)

Halleluja, Halleluja, Halleluja

(Zondagslied)

(lezing van het Evangelie)
Lof zij U, o Here

Voorganger:

Gemeente:

Gemeente:

Voorganger:
Gemeente:

(de gemeente gaat zitten)

(de gemeente gaat zitten)

Vrede zij met u
En met uwen geest
Verheft uw harten
Wij hebben ze bij de Heer
Laat ons dankzeggen de Heer, onze God.
Het is waardig en recht.

(lofprijzing, gesproken of gezongen)

Prefatie
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:
Gemeente:

Voorganger:

Credo
(de gemeente gaat staan)
(Gezongen met het aangegeven lied, of gesproken door allen)

Voorbeden
(Voorganger: … Laten wij de Heer bidden
Gemeente:
Heer ontferm U.)

Collecte in twee rondgangen, gevolgd door het collectegebed

Lied of orgelspel

Prediking

(Psalm)

Gemeente:

(de gemeente gaat staan)

(lezing uit het Oude Testament / Profetenlezing)

Voorganger:

Schriftlezingen

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.
Want U is het rijk en de kracht en de
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

(gesproken of gezongen)

Gaat heen in de vrede des Heren.
God zij eeuwiglijk dank.

Voorganger:
Gemeente:

Orgelspel

Zegen (uitgesproken door de voorganger)
Gemeente:
Amen, amen, amen

(dankzegging)
Amen.

Dankt de Heer, want Hij is vriend’lijk.
Want Zijn goedheid duurt in eeuwigheid,
halleluja.

(Slotlied - wordt staande gezongen)

Voorganger:
Gemeente:

Voorganger:
Gemeente:

Gemeente:

Communio

Agnus Dei
(gezongen door allen)
Christus, O lam Gods, die der wereld zonden draagt, erbarm U
onzer. Christus, O lam Gods, die der wereld zonden draagt, erbarm U onzer. Christus, O lam Gods, die der wereld zonden
draagt, geef ons Uwen vrede. Amen.

Voorganger:
Gemeente:

Gedachtenis
Voorganger:

Sanctus
(gezongen door allen)
Heilig, heilig, heilig is God, de Here Zebaoth. Vol zijn hemel en
aarde van Zijn heerlijkheid. Hosianna in den hoge. Geloofd zij
Hij, die komt in de naam van de Heer. Hosianna in den hoge.

