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Orde van de dienst van
Woord en Gebed
in de Lambertikerk te Zelhem
EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG
* DIENST VAN HET SAMENKOMEN *
klokgelui

Ontvangst in de kerk

muziek voor de dienst

De dienstdoende diaken, ouderlingen en predikant komen binnen.

welkom door een ouderling of diaken

aansteken van de kaarsen tijdens samenzang van een
kaarsenlied (zie liedbord en zondagsbrief)

Tijdens het kaarsenlied kunnen 0- t/m 4-jarigen altijd naar de oppas gebracht
worden. De basisschoolkinderen worden later in de dienst uitgenodigd voor een
kindervertelling in dezelfde ruimte.
Allen gaan staan.

groet, bemoediging en drempelgebed
vg.
De vrede van de Heer is met u allen!
gem. en zijn genade is met u!
vg.
Onze hulp is in de naam van de Heer
allen
die hemel en aarde gemaakt heeft.
vg.
…….
door Jezus Christus, onze Heer,
allen
Amen.
psalm of gezang (zie liedbord en zondagsbrief)
Allen gaan zitten.

kyriëgebed (gesproken door de voorganger of (deels) gezongen Liedboek:
L 299a t/m L 301k)
glorialied (Zie liedbord en zondagsbrief)
of verootmoediging
lied (Zie liedbord en zondagsbrief)
1

gebed van de zondag

* DIENST VAN HET WOORD *
de Schrift gelezen en gezongen (Zie liedbord en zondagsbrief)
Basisschoolkinderen krijgen tijdens de preek een vertelling in dezelfde ruimte als waar de
kinderoppas is, in het Leerhuys. Alle kinderen komen tijdens het muzikaal moment na de preek
terug.

verkondiging
muzikaal moment of koorlied

* DIENST VAN HET ANTWOORD *
geloofsbelijdenis (In dat geval gaan allen op verzoek van de voorganger - zo
mogelijk – staan. ) of lied (Zie liedbord en zondagsbrief. Als het lied geen
geloofsbelijdenis is kunt u blijven zitten.)

Apostolicum
Als we de geloofsbelijdenis samen spreken zeggen we:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van hemel en aarde;
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in het rijk van de dood,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel,
zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
ik geloof één heilige, algemene, christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen;
de vergeving der zonden,
de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven.
Amen.
Als we de Apostolische geloofsbelijdenis samen zingen, zingen we:

L 340b ‘Ik geloof in God de Vader’ , L 344 ‘Wij geloven één voor
één’ of één van de andere credo’s uit het Liedboek of het Dienstboek.
afkondigingen
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gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gezongen/gesproken Onze Vader
Als we het Onze vader samen spreken, zeggen we:

Onze Vader 1 (gesproken NBG –vertaling 1951)
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.
of

Onze Vader 2 (gesproken NBV - vertaling 2004)
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.
Als we het Onze Vader zingen, zingen we:

Onze Vader 3 (gezongen NBV - vertaling 2004)
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(Roel van Kesteren bron: ‘Onze Vader gezongen’ en de website http://luxetdies.nl/onze-vader/ )

inzameling van de gaven
Er wordt gecollecteerd onder muziek. Er zijn twee rondgangen.
De eerste is voor hulp aan mensen dichtbij of ver weg, de tweede voor het
kerkenwerk.
Allen gaan staan.

slotlied (Zie liedbord en zondagsbrief)

* DIENST IN DE WERELD *
wegzending en zegen
vg.

…………………

allen:

doven van de kaarsen
muziek na de dienst

DEZE ORDE VAN DIENST A.U.B. IN DE KERK ACHTERLATEN.
(de orde van dienst kan van de website www.lambertikerk.nl gedownload worden)
Januari 2018
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