
Orde van dienst voor een eucharistieviering 
 
 

Orde van dienst Taak Bijzonderheden 

OPENINGSRITUS   

Openingslied Koor en gemeenschap  

Liturgische begroeting 
(kruisteken) 

Voorganger  

Welkomstwoord Voorganger  

Schuldbelijdenis of Gebed 
om vergeving 

Voorganger Kan eventueel gezongen 

Heer ontferm U of Kyrie Koor Kan eventueel gesproken in 
viering zonder koorzang 

Gloria of Eer aan God 
(eventueel lofzang) 

Koor Kan eventueel gesproken in 
viering zonder koor  
In boetetijden (Advent en 
Veertigdagentijd) geen 
Gloria/Eer aan God of lofzang 

Openingsgebed 
(collectagebed) 
 

Voorganger Van de betreffende dag (hetzij uit 
het Altaarmissaal of naar keuze 
van de voorganger, eventueel in 
overleg met de werkgroep die de 
viering heeft voorbereid) 

DIENST VAN HET 
WOORD 

  

Eerste lezing Lector In principe altijd de eerste lezing 
lezen (A-, B-, of C-jaar) 
In bijzondere vieringen (bijv. 
thema- of gezinsvieringen en 
E.H. Communievieringen kan de 
voorganger i.s.m. de werkgroep 
kiezen voor een passende 
spiegeltekst) 
Bij voorkeur lezen uit het 
Lectionarium 
Besluiten met: “Woord van de 
Heer”. Bij spiegeltekst niet. 

Gezongen psalm of 
tussenzang 

Koor/lector en 
gemeenschap 

Naar keuze gesproken 
psalmgebed (beurtspraak) 

Tweede lezing Lector Optioneel, bijvoorbeeld op 
hoogfeesten 

Evangelie Voorganger Van de dag (afhankelijk van A-B-
C- jaar), lezen uit het 
Lectionarium of Evangeliarium 
Eventueel voorafgegaan door 
evangelie-acclamatie 

Acclamatie Koor Eventueel gesproken door de 
voorganger als er geen koor is 

Homilie of Preek Voorganger  

Geloofsbelijdenis Gezamenlijk Gezongen of gesproken 

Voorbede Voorganger opent en sluit 
met gebed 
Lector leest de 

Klassieke opbouw (variatie 
mogelijk) 
1ste voorbede: kerk 



afzonderlijke beden 2de voorbede: wereld 
3de voorbede: bijzondere noden 
4de parochie c.q. eigen 
geloofsgemeenschap/opgegeven 
intenties 
Ruimte voor stil gebed 
(persoonlijke intenties) 
Acclamatie kan gezongen of 
gesproken worden, tussen of na 
de voorbeden 

DIENST VAN DE 
EUCHARISTIE 

  

Collecte Aankondiging door lector Door collectanten, optioneel 
kunnen de collecteschalen voor 
het altaar geplaatst worden 

Offerandelied Koor (en gemeenschap)  

Bereiding van de gaven Voorganger  

Gebed over de gaven   

Eucharistisch gebed. 
Daarin : Prefatie  
              Sanctus 
               

Voorganger  Er zijn 12 goedgekeurde 
eucharistische gebeden die 
staan in het Altaarmissaal. Voor 
vieringen met kinderen en 
jongeren zijn er 3 speciale 
eucharistische gebeden 
De prefatie is afhankelijk van de 
dag. 

Onze Vader Samen Gesproken of gezongen 

Vredeswens Voorganger  

Breken van het Brood of 
Agnus Dei (Lam Gods) 

Voorganger  

Uitnodiging tot de 
communie 

Voorganger  

Uitreiking van de 
communie 

Voorganger 
Afhankelijk van de 
geloofsgemeenschap: 
acolieten, lector, 
communie-uitreikers 

 

Communiezang Koor en/of samenzang, 
eventueel orgelspel 

 

Slotgebed (gebed na de 
communie) 

Voorganger  

SLOTRITUS   

Mededelingen Lector (eventueel 
voorganger) 

 

Slotwoord, zending en 
zegen 

Voorganger  

Slotlied Koor en gemeenschap  

 

 


