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Vooraf 
 
Op dit blad vindt u de orde van dienst afgedrukt voor de diensten die digitaal worden uitgezonden 
in de Veertigdagentijd.  
 

De dienst wordt uitgezonden op z’n laatst om 12:00 uur op de betreffende zondag.  
De uitzending is via YouTube te volgen, op het eigen kanaal van de Protestantse Gemeente 
Schermer, www.pkn-schermer.nl  
 
We gebruiken cd’s met liederen zoveel mogelijk uit het liedboek,  
zodat u de tekst kunt meelezen of thuis mee kunt zingen!  
Tevens wordt het orgel bespeeld.  
 

Uw bijdragen voor de collecte kunt u overmaken op de banknummers vermeld in De Aanwijzer. Zet 
bij de omschrijving even het collectedoel en de datum van de zondag erbij.   
 

In verbondenheid hopen we een gezegende dienst te hebben! 
 

Namens de kerkenraad van PG Schermer 

 
Orde van Dienst   
 

ORGELSPEL 
 

KLOK SLAAT 10 UUR 

 
KOMEN  
 

WELKOM door liturg of ambtsdrager van dienst 
 

GROET door liturg of voorganger 
 

l: 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 

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: 
 

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

 
 

HOREN  
 

de voorganger zet de dienst voort: 
 

 

(eventueel gevolgd door een gebed bij de opening van de Schriften) 
 

BIJBELLEZING(EN) 
 

(eventueel gevolgd door een lied) 
 

OVERWEGING 
 

ORGELSPEL OF LIED 

 
 

GAAN  
 

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

MEELEVEN EN MEDEDELINGEN door ambtsdrager van dienst 
 

SLOTLIED 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 
 

ORGELSPEL  
 


