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Orde van Dienst
Protestantse wijkgemeente Drachten – Noord / De Oase
Nr

Activiteit

Alternatief

Opmerking

VOORBEREIDING
1
2
3
4

Orgelspel.
Welkom en mededelingen door de ouderling
van dienst.
Intochtspsalm.
Bemoediging en groet (zie kolom opmerking):
•
Klein Gloria:
o
Gemeente gaat zitten.
Of zie alternatief.

5

Gebed om ontferming (zie kolom opmerking):
•
Glorialied.

Of zie alternatief.
Kinderen gaan naar de nevendienst:
•
Kinderen worden naar voren
geroepen;
•
Predikant houdt een gesprekje met
de kinderen (zie kolom opmerking);
•
Na het zingen van het kinderlied
gaan de kinderen naar hun eigen
ruimte.
DE HEILIGE SCHRIFT
7
Gebed om de Heilige Geest.

Bemoediging en groet:
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw is tot in eeuwigheid
A: die niet loslaat wat zijn hand begon
Gevolgd door het drempelgebed.
Gemeente gaat zitten.
Verootmoedigingsgebed:
•
Woord van
genadeverkondiging.

6

Gemeente gaat staan.
Geen Klein Gloria in advents- of 40
dagentijd.

Eventueel met gezongen: “Heer,
ontferm U” o.i.d.. Indien
gewenst, graag duidelijk de volledige
tekst aangeven. De zetting hiervan
graag naar de organist.
De leiding van de kindernevendienst
OaseKidz neemt doorgaans vooraf
contact op met de predikant.

Groet:
V. De Heer zal bij u zijn!
A. De Heer zal u bewaren!

Of zie alternatief.
Gebed van de zondag.
8

Schriftlezing (zie kolom opmerking).

9
10
11
12
13
14

Lied.
Eventueel 2e schriftlezing.
Lied.
Verkondiging.
Lied.
Kinderen komen weer terug in de kerk in geval
van doopdienst of Heilig Avondmaal.

De lectrice of lector neemt
doorgaans vooraf contact op met de
predikant.

Regulier komen de kinderen terug
tijdens de inzameling van de gaven
(stap 17). Tijdens HA tevens collecte.
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Nr

Activiteit

GEBEDEN EN GAVEN
15
In geval van afkondiging van overlijden (zie kolom
opmerking).

16

Gebeden (zie kolom opmerking).

17

Inzameling van gaven:
•
Kinderen komen weer terug in de kerk.

18
19

Lied (zie kolom opmerking).
Zegen:

Alternatief

Opmerking
Indien in de afgelopen week een
gemeentelid gestorven is, wordt de
gemeente vlak voor de gebeden
verzocht te gaan staan. Daarna wordt
het
overlijdensbericht gelezen, gevolgd door
een Bijbelgedeelte of lied.
In de eventuele eerste dienst wordt door
de ouderling van dienst tijdens dit
gedenken een kruisje opgehangen aan
een gedenkbord.
In het gebedenboek kunnen door
gemeenteleden intenties
opgeschreven zijn.
In dat geval zal de ouderling van dienst
zorg dragen dat het gebedenboek
beschikbaar is.
Eventueel kunnen de gebeden worden
onderbroken door
gezongen: “Heer, onze Heer, wij bidden
U verhoor ons”, o.i.d.. Indien gewenst,
graag duidelijk de volledige tekst
aangeven. De zetting hiervan graag naar
de organist.
Met uitzondering van doopdienst of HA
is dit het reguliere moment dat de
kinderen terugkomen.
Gemeente gaat staan.

V. ……………………………………
A. Amen, amen, amen.
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Aanvullende gegevens
In deze sectie zijn nog een aantal wetenswaardigheden en specifieke informatie opgenomen.

Algemeen
•
•

•

Incidenteel kan er op verzoek een lied voor de dienst worden gezongen. Een reden hiervoor
zou kunnen zijn dat een echtpaar bijvoorbeeld xx jaar getrouwd is.
Bij aanvang van het zingen van het kinderlied steekt de ouderling van dienst een aantal
kaarsjes aan via de paaskaars voor de leiding van de kindernevendienst De Oasekidz (soms
ook voor de tienernevendienst). Dit gebeurt tijdens bullit 3 van stap 6.
Er is een kleine kans aanwezig dat u wordt gevraagd iets over het liturgisch bloemstuk te
vertellen. In dat geval zal de informatie u vooraf worden aangereikt.

Beamer
•

Gegevens voor het presenteren van de liturgie op de beamer dient uiterlijk op donderdag
19:00 uur aangeleverd te zijn voorafgaand aan de zondag dat u voorgaat op
beamer@pgdrachtenoase.nl.

Koster
•

Vragen over het gebouw, ruimtes en andere logistieke zaken kunnen worden gesteld aan de
koster via:
o Koster.oase@pgdrachtenoase.nl
o Of via telefoonnummer:
▪ Kerkgebouw 0512-530001 (niet altijd iemand aanwezig);
▪ 06 - 52 22 41 92.

Organist
•

Vaste organisten welke verbonden zijn aan de Oase zijn opgenomen in de beamer e-mail
distributielijst.

Geluid
•
•

•

Het is het voornemen van De Oase predikanten gebruik te laten maken van een draadloze
headset.
Tijdens stap 6 van de Orde van Dienst is er een gesprekje met de kinderen. Er is een
draadloze microfoon beschikbaar om eventuele antwoorden van kinderen op vragen van de
predikant te versterken. De predikant maakt gebruik van deze microfoon.
De koster of iemand van het geluid zal u op de dag dat u voorgaat, aangeven hoe één en
ander in zijn werk gaat.
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