
 

Reformatorische lijn (augustus 2022) 
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING (Reformatorisch) 
Consistoriegebed  
Binnenkomst kerkenraad (predikant neemt plaats naast OvD) 
Mededelingen door ambtsdrager, daarna brengt OvD de predikant naar het liturgisch centrum 
 
Aanvangslied (we staan)   
Optie: Klein Gloria (vervalt in advent/veertigdagentijd) 
Stil gebed  
Bemoediging 

v.:  Onze hulp is in de Naam van de Heer  
g.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
v.:  Die trouw houdt tot in eeuwigheid  
g.: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN  

Groet 
v.: Genade zij u en vrede 

van God, onze Vader  
en van de Heer Jezus Christus. 

g.:  AMEN  
(gemeente gaat zitten) 

Of:  
v.: Genade, barmhartigheid en vrede 
 zij u van God, de Vader 
 en van Christus Jezus, onze Heer.   
g.: AMEN  
(gemeente gaat zitten)  

 
Optie: Lied  
Optie: Welkom en introductie van het thema (mogelijkheden tot interactie met gemeente) 
Optie: (één of meerdere van de volgende elementen, evt. afgewisseld met liederen/muziek):  

Verootmoediging en Genadeverkondiging (evt. met responsies: zie p.159 Dienstboek I) 
 Leefregel (met responsies: zie p.159-160 Dienstboek I) 
 Geloofsbelijdenis (gesproken door voorganger, gezamenlijk of met responsies) 
 
Kinderlied gekozen door predikant (suggesties: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAilXIiYotfyAV2QtbvzpKfDoTB5TNiHZ)  
Aansteken kinderkaars door een kind van de kinderkerk (kinderen verlaten de kerkzaal) 
 
DIENST VAN HET WOORD  
Gebed om verlichting met de heilige Geest 
Schriftlezing(en) door de lector vanaf de kansel 

Afgesloten door lector en gemeente:  
l.:  Zo spreekt de Heer. 
g.:  WIJ DANKEN GOD.  

Of: 
v.: Zalig die het Woord van God horen  
en het bewaren 
g.: WIJ DANKEN GOD. 

Optie: Lied 
Verkondiging vanaf de kansel  
Lied (kinderen worden door de ouderling van dienst opgehaald uit de kinderkerk) 
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN  
Gebeden  
Collecte (kinderen crèche komen tijdens collecte terug in de dienst)  
Slotlied (staande)  

Zegen, beantwoord met gezongen Amen, amen, amen (NLB 431c) of naar keuze met: NLB 415:3. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAilXIiYotfyAV2QtbvzpKfDoTB5TNiHZ


 

Oecumenische lijn (augustus 2022) 
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING (Oecumenisch) 
Consistoriegebed  
Binnenkomst kerkenraad (predikant neemt plaats naast OvD) 
Mededelingen door ambtsdrager, daarna brengt OvD de predikant naar het liturgisch centrum 
 
Aanvangslied (we staan)   
Stil gebed  
Groet 

v.: De Heer zij met u 
g.:  OOK MET U ZIJ DE HEER 

Voorbereidingsgebed 
v.  Onze hulp is in de Naam van de Heer  
g.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
v.:  O God, keer U naar ons toe 
g.:  EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL 
v:  Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
g.:  EN GEEF ONS UW HEIL.  
v.:  O Heer! – hoor ons gebed 
g.:  EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN. AMEN.  
(gemeente gaat zitten) 

 
Optie: Lied 
 
Gebed voor de nood van de wereld (evt. meerdere malen) besloten met: 

v:  Zo bidden wij de Heer: 
g.:  HEER ONTFERM U (3x) (ELB 319a) of  
  KYRIE-ELEISON (NLB 301a) of 
  HEER ONTFERM U OVER ONS (gesproken) 

Glorialied (staande, vervalt in advent/veertigdagentijd) of: Lofzegging (bv. met responsies: zie p.1204 
Dienstboek I) 
 
Kinderlied (kan ook na votum en groet) gekozen door predikant (suggesties: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAilXIiYotfyAV2QtbvzpKfDoTB5TNiHZ)  
Aansteken kinderkaars door een kind van de kinderkerk (kinderen verlaten de kerkzaal) 
 
DIENST VAN HET WOORD  
Gebed om verlichting met de heilige Geest 
Schriftlezing(en) door de lector vanaf de kansel 

Afgesloten door de lector en gemeente met:  
l.  Uw woorden, Heer, zijn geest en leven 
 Gij hebt woorden van eeuwig leven. 
g.  HALLELUJA.  

Optie: lied 
Verkondiging vanaf de kansel  
Lied (kinderen worden door de ouderling van dienst opgehaald uit de kinderkerk) 
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN  
Gebeden 
Collecte (kinderen crèche komen tijdens collecte terug in de dienst)  
Slotlied (staande) 

Zegen, beantwoord met gezongen Amen, amen, amen (NLB 431c) of naar keuze met: NLB 415:3. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAilXIiYotfyAV2QtbvzpKfDoTB5TNiHZ

