Protestantse Gemeente Schermer
Orde van dienst Advent 2021
Vooraf:
Van harte welkom in deze dienst. Op dit blad vindt u de orde van dienst
afgedrukt. We willen u vragen dit blad na de dienst op uw stoel te laten liggen,
zodat we het volgende week weer kunnen gebruiken. Uiteraard laat u ook het
liedboek achter op uw stoel.
De voorganger hoeft zich niet strikt aan deze orde van dienst te houden.
Ook is het mogelijk dat onder invloed van corona-maatregelen er wijzigingen zijn.
De dienst wordt uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl. Zoeken met de naam
‘Schermer’. Alleen bezoekers op de voorste rijen aan de westkant (bij de deur
naar de consistorie) komen mogelijk ruggelings in beeld.
We zingen in principe weer samen. Om rekening te houden met elkaar, is de
vraag om dat ingetogen te doen, binnensmonds.
Het kerkgebouw wordt zo goed mogelijk geventileerd.
We vragen u zorgvuldig rekening te houden met elkaar en zo veel mogelijk de
anderhalve meter te respecteren.
Ter ondersteuning van de samenzang is er soms een klein zanggroepje of cantorij.
En incidenteel kan er gebruik gemaakt worden van opgenomen of gestreamde
muziek.
Bij de uitgang hangen de collectezakken om uw bijdrage in te doen. U kunt uw
bijdrage voor het diaconale doel ook overmaken op de rekening van de diaconie,
onder vermelding van de betreffende zondag. Voor instandhouding van de
erediensten en de kerk kunt u overmaken op de rekening van de College van
Kerkrentmeesters. De rekeningnummers staan in De Aanwijzer.
Wij hopen samen een gezegende dienst te hebben!
namens de kerkenraad van PG Schermer.

Orgelspel
Klokslag 10 uur stopt organist en heet ambtsdrager van dienst de mensen welkom.
Nodigt mensen uit om te gaan staan.
(staan)
Openingslied
Opening / groet door de liturg1 & allen
l: Nu de dagen korter worden
en de zon ons minder verwarmt en verlicht,
houden wij de hoop levend
in het geloof
dat er een God is die ons ziet
en ons te hulp zal komen
door nieuw licht,
in nieuw leven.
Daarom spreken we uit dat ..
Onze hulp is in de naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
l: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
l: Genade en vrede van God onze Vader
en van zijn zoon, Christus Jezus onze Heer.
A: AMEN
(zitten)
Kyrie
door gebed en / of een lied
Enige tijd stilte
De liturg steekt de adventskaars van de zondag aan onder het uitspreken van een tekst
De voorganger zet de dienst voort:
V: De Heer zij met u
A: MET U ZIJ DE HEER.
Eventueel gevolgd door een gebed bij de opening van de Schriften
Bijbellezing(en) afgewisseld met lied(eren)
Overdenking
Lied of orgelspel
Meeleven en mededelingen door de ambtsdrager van dienst
Gebeden, met ruimte voor stilte / stil gebed en afgesloten met een gezamenlijk gebeden
Onze Vader
(staan)
Slotlied
Zegen
Orgelspel
1

Als er geen liturg is, neemt de voorganger de rol van liturg op zich

