Protestantse Gemeente “De Hoeksteen” te Austerlitz
Orde van Dienst
De paaskaars brandt in de kerk. Om 9:55 spreekt de ouderling-van-dienst het consistoriegebed uit.
Voorganger en kerkenraad gaan naar de kerkzaal.
-- VOORBEREIDING --Welkom door OvD en uitspreken van een tekst bij de paaskaars, gevolgd door ”in stilte bereiden wij ons voor”.
OvD gaat zitten.
Na ongeveer 1 minuut zet de organist het intochtslied in. Iedereen gaat staan, de OvD geeft de voorganger de
handdruk.
Intochtslied: .....................

Wordt door de organist ingezet.

(Gebed) Votum en groet
Lied: .....................
Kyrie
Glorialied: .....................

Het gloria wordt niet gezongen in de advents- en veertigdagentijd.

Kinderen
De leiding van de kinderkerk is verantwoordelijk voor het kindergesprek. Als er kinderen aanwezig zijn, gaan zij ná
het glorialied onder begeleiding naar hun eigen ruimte. Tijdens de collecten komen zij weer terug in de kerkzaal.

--- DIENST VAN HET WOORD --Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing O.T.
(Lied:)
Schriftlezing N.T.
(Lied:)

*) .....................
.....................
*) .....................
.....................

*): Eventueel kan er ook een derde schriftlezing zijn. Eén der lezingen geschiedt door een gemeentelid.
Uitleg en verkondiging

De voorganger preekt in de regel vanaf de preekstoel, maar als deze het

prettiger vindt om beneden te blijven staan, dan is daar geen bezwaar
tegen. Na de verkondiging ca. één minuut stilte voor bezinning. De
voorganger kan het beste even op de preekstoel blijven.
Lied: .....................
--- DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN --Dankgebed, voorbeden en stil gebed
afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader in de Nieuwe Bijbelvertaling.
De tekst staat vóór in de liedboeken van de kerk. De gezongen versie is op losse bladen beschikbaar. Deze
kunnen voor de dienst door de koster worden uitgedeeld als de voorganger dat aan geeft.
Mededelingen door de ouderling van dienst
Collecten

De voorganger neemt op de vierkante schaal de collecten in ontvangst.

Slotlied: .....................
Uitzending en zegen

Het ‘Amen’ wordt door de gemeente gezongen.
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