orde van dienst

24 APRIL 2022 GROTE KERK SCHIEDAM
Begroeting bij de deur (door begroetingsdienst)
Orgelspel voor de dienst: …
Binnenkomst ambtsdragers (in stilte; om 10.00 u; volgorde: ouderling van dienst, voorganger,
diaken van dienst, overige ambtsdragers; gaan vooraan in de kerk zitten)
VOORBEREIDING
Welkom (door ouderling)
Aansteken van de kaarsen (in stilte; door een kind, evt. ouderling van dienst)
Orgelspel (2 minuten, n.a.v. thema v.d. dienst, of verstillend): …
(ouderling geeft voorganger een hand; voorganger gaat naar voren)
(gemeente gaat staan)
Bemoediging
Voorg: Onze hulp is in de naam van de Heer,
gem.: die hemel en aarde gemaakt heeft,
voorg.: die trouw is tot in eeuwigheid
gem.: en niet loslaat het werk dat zijn hand begon.
Groet
voorg.: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus
Christus, de Heer, en van de Heilige Geest.
gem.: Amen.
Gebed van toenadering
voorg.: Levende God, alle harten liggen voor
U open, alle verlangens zijn U bekend, en
geen geheim is voor U verborgen. Zuiver
onze harten en gedachten door de adem van
uw Geest, zodat wij U voluit kunnen
liefhebben en uw naam alle eer aandoen.
gem.: Amen.
Openingspsalm: Psalm 81: 1, 2, 3 en 4, voorafgegaan en gevolgd door antifoon Lied 640 a
(gemeente gaat zitten)
Kyrie met acclamatie
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Gloria-lied: Lied 643: 1, 5, 7 en 9
Kinderen naar nevendienst (tijdens het naspel))
DIENST VAN DE SCHRIFT
Eerste Lezing: Exodus 15: 1-11
Lied: Lied 151:1 en 5
Aankondiging Evangelielezing
Halleluja: Lied 338b
Evangelielezing Johannes 20: 19-31
Lofprijzing: Lied 339f
Verkondiging
Lied: Lied 374: 2 en 4
(Kinderen terug uit nevendienst (tijdens het naspel))
Gesprek met de kinderen (door de kindernevendienst)
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Aankondiging van de gaven (door diaken, achter de lezenaar)
Inzameling van de gaven
(voorganger ontvangt vóór de Tafel de collectezakjes op een schaal en zet deze op de Tafel)
Orgelspel bij de inzameling: …
Dankgebed (door voorganger)
Voorbeden (door voorganger, evt. m.m.v. ouderling of diaken)
(hierin opgenomen het gebed over de gaven;
ook worden diegenen genoemd die een groet van de kerk krijgen)
Stil gebed
Onze Vader (door allen, evt. gezongen)
Mededelingen (door ouderling)
Slotlied: Lied 642: 1, 2, 4 en 8
Zegen besloten met:
gem.:

Orgelspel na de dienst: …
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