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Geachte voorganger,

Hierbij ontvangt u ter informatie de orden van dienst die onze gemeente gebruikt. De kerkenraad
stelt het op prijs dat u zich — in grote lijnen — hieraan houdt.

• U kunt de Schriftlezing(en) kiezen uit de NBV21 (2021) of de Herziene Statenvertaling (2010). Deze laat-
ste vertaling ligt ook op de preekstoel. Wilt u de vertaling die u leest in de orde van dienst vermelden?

• We zingen in de reguliere diensten uit het Liedboek voor de kerken (1973) en de Evangelische Lied-
bundel (1999). Het liedboek Zingen en bidden in huis en kerk (2013) gebruiken we niet.

• Als voorganger groet u met de ouderling van dienst de gemeenteleden na afloop bij de uitgang.
• Wilt u de orde van dienst vóór 18.00 uur op de donderdag voor de dienst per e-mail aan mij doorgeven?
• Rechts naast de ingang vindt u een gereserveerde parkeerplaats.

Ochtenddienst (10.00 uur)

� Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
� Handdruk

Voorbereiding
� Aanvangslied (in de regel een psalm)
� Stil gebed, votum en groet
� Aansteken van de Paaskaars (door een van de kinderen)
� Gebed van verootmoediging
� Woord van vergeving
� Eventueel een lied
� Leefregel (tien geboden of apostolische vermaning)
� Eventueel een lied

Dienst van het Woord
� Gebed om verlichting met de Heilige Geest
� Zingen: vertreklied (wisselt regelmatig). Daarna gaan de kinderen naar de nevendienst, zij

volgen het leesrooster van Bijbel Basics
� Schriftlezing(en)
� Lied
� Verkondiging (vanaf de preekstoel, de rest van de dienst leidt u van achter de tafel)
� Lied
� Na binnenkomst van de kinderen zingen we een (kinder)lied uit de Evangelische Liedbundel

(te zijner tijd krijgt u het lied door; in Lijdenstijd (zeven zondagen) en Advent soms projectlied)

Gebeden en gaven
� Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
� Collecten

Wegzending en zegen
� Slotlied
� Zegen
� De gemeente beantwoordt de zegen met een gezongen ‘Amen’
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Avonddienst (19.00 uur)

� Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
� Handdruk

Voorbereiding
� Aanvangslied (in de regel een psalm)
� Stil gebed
� Votum en groet
� Eventueel een lied

Dienst van het Woord
� Gebed om verlichting met de Heilige Geest
� Schriftlezing(en)
� Lied
� Eventueel lezing uit de Catechismus
� Verkondiging (vanaf de preekstoel, de rest van de dienst staat u in de regel achter de tafel)
� Lied
� Geloofsbelijdenis (gelezen of gezongen)
� Eventueel een lied

Gebeden en gaven
� Dankgebed en voorbeden
� Collecten

Wegzending en zegen
� Slotlied
� Zegen
� De gemeente beantwoordt de zegen met een gezongen ‘Amen’

We zien uit naar uw komst. Gods zegen bij de voorbereiding van de dienst(en).
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