Protestantse Gemeente Schermer
Orde van Dienst voor epifanie
en de zondagen na epifanie 2022
(tussen kerst en veertigdagentijd)
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 dienst wordt uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl (zoeken op ‘Schermer’)
Bezoekers op de voorste rij komen mogelijk met hun rug in beeld.
Afhankelijk van de stand van zaken wordt er muziek ten gehore gebracht, worden liederen gelezen
ondersteund door orgel of kunnen we zingen. Een combinatie van deze mogelijkheden kan ook.
Als we weer mogen zingen, dan zal dat aangegeven worden. We willen u dan wel vragen dat ingehouden
te doen, omdat niet iedereen zich comfortabel voelt bij (luid) zingen.
Bij de uitgang zijn collectezakken om uw bijdrage voor de collecte in te doen.
Wij hopen samen een gezegende dienst te hebben!
namens de kerkenraad van PG Schermer

Orde van Dienst
ORGELSPEL
KLOK SLAAT 10 UUR

KOMEN
WELKOM door de liturg of ambtsdrager van dienst
(we gaan staan)

OPENINGSLIED
GROET door de liturg (of voorganger) & allen
l:
a:
l:
a:
l:

a:

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
die trouw blijft tot in eeuwigheid
EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
Genade zij u en vrede
van God onze Vader
en van zijn zoon, Christus Jezus, onze Heer.
AMEN

(we gaan zitten)

KYRIE
gebed of lied
GLORIA-LIED

HOREN
de voorganger zet de dienst voort:
v:
a:

De Heer zij met u
MET U ZIJ DE HEER

(eventueel gevolgd door een gebed bij de opening van de Schriften)
BIJBELLEZING(EN)
LIED(EREN)
OVERWEGING
ORGELSPEL OF LIED

GAAN
MEELEVEN EN MEDEDELINGEN door ambtsdrager van dienst
GEBEDEN
met ruimte voor stilte / stil gebed
en afgesloten met een gezamenlijk gebeden Onze Vader
(we gaan staan)

SLOTLIED
WEGZENDING EN ZEGEN
ORGELSPEL

EPIFANIE 2022

