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Gerkesklooster, augustus 2018.  

  
  
Geachte predikant, voorganger,   

  
Fijn dat u bij ons voorgaat in de dienst.  
  
Voor de goede orde deze informatie met betrekking tot de orde van dienst, zoals deze bij ons 
gebruikelijk is.  

    
Algemene gang van zaken  
- De kerkenraad komt samen met de voorganger binnen.  
- De voorganger neemt plaats achter de liturgietafel. 
- Samen zingen we het “lied voor de dienst” (dit lied wordt door ons zelf uitgezocht). 
- De ouderling van dienst leest de afkondigingen voor en kondigt het aanvangslied aan. 
- De jongere van dienst steekt de kleine kaars aan voor de kindernevendienst en we zingen samen    

het kaarsenlied “Christus, Gij zijt het licht in ons leven”. 
- In adventstijd wordt/worden de adventskaars(en) na het aansteken van de kleine kaars 

aangestoken.   
- De ouderling van dienst geeft d.m.v. handdruk de leiding van de dienst over aan de voorganger - 

gemeente gaat staan en zingt het aanvangslied. 
- Na de groet zingen we het Klein Gloria (m.u.v. adventstijd en de 40 dagentijd), daarna gaan we 

zitten. 
- De schriftlezingen worden door een lector uit de gemeente gedaan. (De schriftlezingen worden 

door de lector opgevraagd bij de koster.)   
- In overleg met de leiding van de kindernevendienst gaan de kinderen voor of na de schriftlezingen 

naar de kindernevendienst. De leiding neemt in de regel vooraf contact met u op.  
  Over het algemeen wordt het rooster uit “Kind op Zondag” gevolgd; ook overleggen ze welk lied  

   zal worden gezongen als de kinderen terugkomen in de kerk.  
  Na de preek haalt de ouderling van dienst de kinderen weer op.  
- Indien er een verzoek om voorbede van gemeenteleden is ontvangen, wordt dit vooraf met de 

predikant besproken.  
De dienst van de gebeden kan eventueel afgesloten worden met het gezamenlijk bidden van het  
“Onze Vader”. 

- Tijdens het voorspel van de slotzang wordt er gecollecteerd.  
- Tijdens de collecte haalt de jongere van dienst de kinderen op die bij de kinderoppas aanwezig zijn, 

zodat we samen als gemeente, jong en oud, de zegen ontvangen.  
- Na het uitspreken van de zegen antwoordt de gemeente met het zingen van NLB lied 415:3. 
- De ouderling van dienst geeft de predikant tot slot een handdruk.  

     
 

   



  Dan nog het volgende  
- Op de 1e zondag van de maand lezing van de wet of samenvatting van de wet.  
- Op de 3e zondag van de maand lezing of zingen van de geloofsbelijdenis.  
- Vanaf januari 2014 hebben wij het Nieuwe Liedboek in gebruik; daarnaast zorgen andere     

bundels voor een brede liedkeuze. 
  
Overige aandachtspunten  
- Mededelingen van overlijden worden door de ouderling van dienst gedaan vóór dankgebed en    

voorbede. Mededelingen van geboorte door de voorganger. Dit wordt van te voren besproken.  
- Bij een overlijdensbericht wordt de gemeente verzocht om te gaan staan en, na een moment stilte,    

zingen we als afsluiting een lied dat door de nabestaanden is opgegeven.  
- De dienst wordt ook meegevierd door gemeenteleden thuis via kerkomroep.nl.   

  
Contact met betrekking tot de orde van dienst  
Wij maken gebruik van een beamer en beschikken over een team van beamisten.  
Wij verzoeken u de orde van dienst uiterlijk op donderdag, voorafgaande aan de zondag waarop u  
voorgaat, vóór 20.00 uur te mailen naar geref.kerkgs@gmail.com.  Zo hebben wij voldoende tijd om 
de dienst voor te bereiden.  

  
We wensen u Gods zegen bij de voorbereiding en hopen op een inspirerende dienst.  

  
  

Met vriendelijke groeten,  
  
  
  
G. de Vries-Mosselaar, preekvoorziener  


