-Welkom en mededelingen
Voor de dienst heet een lid van de kerkenraad de aanwezigen
welkom en doet mededelingen.
-Aanvangslied
De gemeente zingt het intochtslied. (Indien mogelijk staande.)

Verloop van de ochtenddienst

-Stil gebed, Bemoediging en groet
De gemeente blijft staan tijdens het stil gebed en als de voorganger
de bemoediging en groet uitspreekt. Meestal worden hiervoor de
volgende woorden gebruikt:
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en nooit loslaat wat Zijn hand is begonnen.
Genade zij u en vrede, van God onze Vader
en van Jezus Christus onze Heer
in de gemeenschap met de heilige Geest. Amen
De gemeente beantwoordt deze door het (staande) zingen van het
Klein Gloria:
Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, amen.
(We zingen dit lied niet in de advents- en lijdenstijd.)
Hierna gaat de gemeente zitten.
-Verootmoediging
De voorganger gaat voor in gebed.

-Wetslezing
De voorganger leest de tien geboden of een ander Bijbelgedeelte in
plaats daarvan.

-Lied

-Lied

-Collecte
Aan het eind van de dienst voor het laatste lied worden twee
collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor diaconaat
en eredienst. De bestemming van de tweede collecte is vastgesteld
in een collecterooster. Bij de uitgang is het mogelijk een bijdrage te
geven aan de zending (zendingsbusje) of voor de kerk (kerkje)

-Gebed om de opening van het woord
Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, bidden we om inspiratie van
de heilige Geest: dat de woorden die gelezen en gezegd worden bij
ons binnen komen als woorden van God..
-Schoollied
We zingen een lied dat in de afgelopen week geleerd is op de
basisschool of een kinderlied.
-Kindernevendienst en Kindernevendienst +
(Bijna) iedere week is er een Kindernevendienst voor de kinderen
van groep 1 t/m 6 van de basisschool.
De kinderen gaan hiervoor naar ‘De Hoogt’. Zij komen niet terug in
de kerk en kunnen na afloop opgehaald worden in ‘De Hoogt’.
Eenmaal per maand is er voor de kinderen uit groep 7, 8 en
brugklas Kindernevendienst+ in de Torenkamer. Zij komen na de
verkondiging weer terug in de kerk.
-Schriftlezing(en)
De voorganger (soms een gemeentelid) leest een gedeelte uit de
Bijbel. We gebruiken meestal de Nieuwe Bijbelvertaling.
-Verkondiging

-Gebeden

-Slotlied
Tijdens het laatste lied staat de gemeente
-Zegen
Aan het eind van de dienst geeft de voorganger iedereen de zegen
mee. Hierbij staat de gemeente.
De gemeente beantwoordt de zegen meestal met het driemaal
gezongen amen.
Na de zegen verlaten de kerkenraad en de voorganger als eerste
het kerkgebouw. Bij de uitgang kunt u / kun je de ouderling van
dienst en de voorganger de hand drukken. Het is de gewoonte dat
de kerkgangers rij voor rij naar buiten gaan, te beginnen bij de
achterste rijen.

-Welkom en mededelingen
Voor de dienst heet een lid van de kerkenraad de aanwezigen
welkom en doet mededelingen.
-Aanvangslied
De gemeente zingt het intochtslied. (Indien mogelijk staande.)
-Stil gebed, Bemoediging en groet
De gemeente blijft staan tijdens het stil gebed en als de voorganger
de bemoediging en groet uitspreekt. Meestal worden hiervoor de
volgende woorden gebruikt:
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en nooit loslaat wat Zijn hand is begonnen.
Genade zij u en vrede, van God onze Vader
en van Jezus Christus onze Heer
in de gemeenschap met de heilige Geest. Amen
Hierna gaat de gemeente zitten.

Verloop van de avonddienst

-Lied

-Gebeden

-Gebed om de opening van het woord
Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, bidden we om inspiratie van
de heilige Geest: dat de woorden die gelezen en gezegd worden bij
ons binnen komen als woorden van God..

-Collecte

-Schriftlezing(en)
De voorganger (soms een gemeentelid) leest een gedeelte uit de
Bijbel. We gebruiken meestal de Nieuwe Bijbelvertaling.
-Lied

Aan het eind van de dienst voor het laatste lied worden twee
collecten gehouden.
De eerste collecte is bestemd voor diaconaat en eredienst. De
bestemming van de tweede collecte is vastgesteld in een
collecterooster.
Bij de uitgang is het mogelijk een bijdrage te geven aan de zending
(zendingsbusje) of voor de kerk (kerkje).
-Slotlied
Tijdens het laatste lied staat de gemeente

-Verkondiging
-Lied
-Geloofsbelijdenis
In de avonddienst belijden we ons Christelijk geloof. De voorganger
kan de apostolische geloofsbelijdenis lezen. Het is ook mogelijk dat
de gemeente deze zingt. (Eigen liedbundel.)
De gemeenteleden luisteren of zingen indien mogelijk staande.
-Lied
Als antwoord op de gelezen geloofsbelijdenis zingt de gemeente
een lied.

-Zegen
Aan het eind van de dienst geeft de voorganger iedereen de zegen
mee. Hierbij staat de gemeente.
De gemeente beantwoordt de zegen meestal met het driemaal
gezongen amen.
Na de zegen verlaten de kerkenraad en de voorganger als eerste
het kerkgebouw. Bij de uitgang kunt u / kun je de ouderling van
dienst en de voorganger de hand drukken. Het is de gewoonte dat
de kerkgangers rij voor rij naar buiten gaan, te beginnen bij de
achterste rijen.

