Protestantse Gemeente Schermer
Orde van Dienst

Vooraf
Op dit blad vindt u de orde van dienst van de Protestantse Gemeente Schermer.
Het eerste deel van de dienst, het onderdeel ‘Komen’ wordt volgens rooster soms ingevuld door
een liturg. In dat geval neemt de voorganger de dienst van haar / hem over vanaf ‘Horen’.
De dienst wordt ook uitgezonden op het tijdstip zelf en is terug te zien via
www.kerkdienstgemist.nl. Zoeken op ‘Schermer’.
In verbondenheid hopen we een gezegende dienst te hebben!
Namens de kerkenraad van PG Schermer

Orde van Dienst
ORGELSPEL

KOMEN
WELKOM door liturg of ambtsdrager van dienst
GROET door liturg of voorganger
Verbonden met elkaar,
bidden wij tot God
dat Hij ons te hulp komt
elke dag opnieuw;
dat Hij zijn naam eer aan doet
en ieder mensenhart vervult.
In zijn trouw geloven wij;
dat Hij niet loslaat en met ons meegaat
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.
Verbonden met elkaar
bidden wij tot God
dat Hij bij ons blijft
met zijn genade en liefde,
met zijn vrede en goedheid.
Van nu aan
tot in eeuwigheid,
AMEN
OPENINGSLIED

KYRIEGEBED
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:

Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U over ons, amen

HOREN
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)
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

