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Orgelspel - Praeludium: Schnelle (deel 1 uit ‘Dreissig Spielstücke’), opus 18/1 van Hugo 

Distler (1908-1942) 

Welkom, door de ambtsdrager  

Introïtuspsalm: zingen Psalm 66: 1 omlijst door de antifoon: Psalm 66, 1-2b ‘Halleluja! Juicht 

voor God gij ganse aarde. Maak zijn lof heerlijk. Halleluja!’ 

Gelofte, Votum  

v. In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

a. Amen.  

Bemoediging - Adjutorium  

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft 

Schuldbelijdenis - Confiteor  

v. Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 

a. opdat wij weer in vrede leven. 

v. Amen.  

KYRIE - Heer- roep om ontferming 

 

GLORIA IN EXCELSIS - Ere zij God in den hoge 
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Groet - Salutatio  

 

Zondagsgebed -Collecta  

v. (gebed voor de zon- of feestdag)  … door Jezus Christus, onze Heer. 

a. Amen. 

Eerste lezing uit het oude testament: Rechters 7: 15 - 22 

Gradualepsalm: Lied 111: 1, 5  

Evangelielezing: Johannes 10: 1 - 10  

* wie kan, gaat staan 

Halleluja - Loof de Heer  

 

v.  Evangelievers: Johannes 10: 11 ‘Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn

 leven voor de schapen.’ 

  

v. (lezing van het Evangelie) 

a. Acclamatie:  

 

 

Prediking  

Preeklied: Lied 652 
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Mededelingen 

Inzameling van de gaven 

Gebed over de gaven, door de ambtsdrager  

Voorbeden, waarin meegenomen worden de gebedsintenties uit de Anna-kapel  

v. (voorbeden) … laten wij de Heer bidden:  

a. gezongen gebedsacclamatie Lied 368f 

Stil gebed en Onze Vader, met gezongen doxologie:  

 

Slotlied: Lied 247  

Zegenbede, besloten met:  

 

Naspel - Postludium: Koraalbewerking ‘Abide with me’ van Flor Peeters (1903-1986) 

(Tijdens het naspel worden de tafelkaarsen gedoofd. Het licht wordt de kerk uitgedragen, de 

wereld in. Voorganger, ambtsdrager(s) en lector gaan achter het licht aan, richting uitgang. 

We bewaren de stilte tot na het orgelspel.) 

 

 

 

 


