
VEERTIGDAGENTIJD 2022

Protestantse Gemeente Schermer

Orde van Dienst Veertigdagentijd 2022

Vooraf

Van harte welkom in deze dienst.
Onderstaand het verloop van de diensten in de 40-dagentijd.

Er is ook een collecte in de dienst, uw bijdragen daarvoor kunt u (liefst binnen 24 uur uur) overmaken op de
banknummers vermeld in De Aanwijzer.
Zet bij de omschrijving het collectedoel en de datum van de zondag erbij.

Wij hopen samen een gezegende dienst te hebben!
namens de kerkenraad van PG Schermer

Orde van Dienst
voorganger en ambtsdrager van dienst komen binnen.

ORGELSPEL

KLOK SLAAT 10 UUR

KOMEN
WELKOM door de liturg of ambtsdrager van dienst

GROET door de liturg (of voorganger) & allen

l: Verbonden met elkaar,
bidden wij tot God
dat Hij ons te hulp te komt
elke dag opnieuw;
dat Hij zijn naam eer aan doet
en ieder mensenhart vervult.

a: IN ZIJN TROUW GELOVENWIJ;
DAT HIJ NIET LOSLAAT EN MET ONSMEEGAAT
IN HET DONKER VAN DE NACHT,
IN DE VERDUISTERING VAN DE DAG.
HIJ OMSPANT DE TIJDEN,
IS BEGIN EN EINDE VAN AL HET ZIJN,
VAN SCHEPPING TOT VOLEINDING.

l: Verbonden met elkaar
bidden wij tot God
dat Hij bij ons blijft
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met zijn genade en liefde,
met zijn vrede en goedheid.
Van nu aan tot in eeuwigheid

a: AMEN

OPENINGSLIED

KYRIEGEBED

l: Bidden wij voor de nood van deze wereld,
voor allen op deze aarde
dat Gods zorg zich uitstrekt naar alle mensen…
het gebed wordt afgesloten met:

l: Heer, ontferm U
a: HEER, ONTFERM U
l: Christus, ontferm U
a: CHRISTUS, ONTFERM U
l: Heer, ontferm U
a: HEER, ONTFERM U

AMEN

HOREN
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)

GEVOLGD DOOR EEN LIED (OF LIEDEREN)

OVERWEGING

ORGELSPEL EN LIED

GAAN
MEELEVEN EN MEDEDELINGEN door ambtsdrager van dienst

GEBEDEN
met ruimte voor stilte / stil gebed
en afgesloten met een gezamenlijk gebeden Onze Vader

SLOTLIED

WEGZENDING EN ZEGEN

ORGELSPEL


