
Orde van de Evangelisch-Lutherse hoofddienst Den Haag 
(Ordinarium) 

 

Datum 
Naam van de zondag 

 

Voorganger: …  

Organist: …  

Ouderling van dienst: …  

Alle mededelingen voor de komende periode leest u via  

de kerkmail (aanmelden via lutherheraut@gmail.com) 

 
Praeludium (voorspel) 

 
Welkom  
 

Aansteken van de kaarsen 
Kinderen steken de kaarsen aan. 

 
VOTUM (gelofte) 
Voorganger – In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

Gemeente – Amen.  
 

ADIUTORIUM (bemoediging) 
V – Onze hulp is in de naam van de Heer, 
G – die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
CONFITEOR (schuldbelijdenis) 

V – (belijdenis van schuld en bede om vergeving) … zo bidden wij: 
G – Heer, schenk ons uw genade en leid ons tot het eeuwige leven. 
V – Amen. 

 
(of)  

 
V – Heer, vergeef ons al wat wij misdeden, 
G – opdat wij weer in vrede leven. 

V – Amen. 
 

INTROITUS (intrede) 
Antifoon, Psalm (gezongen), Antifoon Graag de tekst van antifoon uitschrijven 
 

KYRIE (Heer – roep om ontferming) 
V – (kyriëgebed) 

G – 
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GLORIA IN EXCELSIS (ere zij God in den hoge) 
 

 

 

 
SALUTATIO (groet) 

 
 
COLLECTA (zondagsgebed) 
V – (gebed) … door Jezus Christus, onze Heer. 

G – Amen. 
 

DE DOOS (verhaal met de kinderen) 
De kinderen gaan naar hun eigen ruimte. 
 

OUDE TESTAMENT  
 

GRADUALEPSALM / LIED 
 
EPISTEL 

 
ZONDAGSLIED  

 
EVANGELIE  
V – (aankondiging van het Evangelie) 

(gemeente gaat staan) 
Psalmwoord (gezongen of gesproken) Graag de tekst van psalmwoord uitschrijven 

 
Halleluja (loof de Heer) 
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V – (lezing van het Evangelie) 
 

Acclamatie 
 

 
 

CREDO (geloofsbelijdenis) 
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in 
Jezus Christus, - Gods eniggeboren Zoon - onze Heer, die ontvangen is van de 

Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius 
Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten 

derde dage opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter 
rechterhand van God, - de Almachtige Vader - vanwaar Hij komen zal om te 
oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, één heilige 

christelijke Kerk, de gemeente der heiligen, vergeving van zonden, opstanding 
des vleses en een eeuwig leven. AMEN. 

 
(gemeente gaat zitten) 

VERKONDIGING 

 
LIED  

 
MUSICA PRO DEO  
Op deze plaats noemen we de collectedoelen, na afloop van de dienst is bij de uitgang 

de mogelijkheid om uw gaven te geven. 
 

AFKONDIGING VAN OVERLIJDEN 
Indien aan de orde 
 

VOORBEDEN 
G – (indien de voorbeden eindigen met: laten wij de Heer bidden) Heer, ontferm U. 

 
ONZE VADER (pater noster) 
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw 

wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op 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. 

 
(gemeente gaat staan bij slotnoten voorspel) 

LIED 

 
ZEGEN 

V – (zegen) 

 
(gemeente gaat zitten) 

Postludium (naspel) 


