Orden van Dienst
in gebruik bij de

Protestantse Gemeente Vlieland

Opgemaakt rond Pasen 2009

Toelichting:
De samenleving van Vlieland leeft grotendeels van de gasten die het
eiland bezoeken. Dat geldt ook voor de Protestantse Gemeente, zeker
in haar kerkdiensten. Het is iedere zondag weer een verrassing (en
vaak een feest!) om te ontdekken welke mensen samen de eredienst
willen vieren. Door de grote verscheidenheid aan kerkgangers, die
zich uitstrekt tot de musici en voorgangers, is er behoefte aan een
leidraad. Iedere groep mensen die samen iets beleven wil, heeft een
zekere structuur nodig. Als een leidraad voor de eredienst is dit
boekje bedoeld; door op schrift woorden en vormen aan te reiken,
biedt het mogelijkheden voor vraag en antwoord, voor de stem en
tegenstem die vanouds de liturgie kenmerken. Een leidraad is geen
dwingend voorgeschreven regel. De orden zijn bedoeld voor
ontspannen gebruik naar gelang van de mogelijkheden en behoeften
die leven binnen de groep van mensen die, in zekere zin toevallig, is
samen gekomen om de eredienst te vieren.
Het is een wonderlijk kenmerk van liturgie dat ze aan de ene kant
beweeglijk is en voortdurend verandert en aan de andere kant een
grote mate van vastheid en continuïteit vertoont. Het duurt jaren voor
een gemeente echt gewend is aan de bewoordingen en melodieën van
bepaalde responsen. Voor sommige mensen vormt de continuïteit een
houvast; zij zullen niet veel behoefte aan verandering hebben.Voor
anderen daartegen wordt vastheid al gauw tot sleur en zij zullen de
voorkeur geven aan beweeglijkheid.
Aan beide behoeften wil dit boekje tegemoet komen. De drie hier
gegeven orden kunnen in grote lijnen getypeerd worden met de
volgende trefwoorden:
De eerste sluit aan bij de oecumenische praktijk van onze tijd, de
tweede bij de klassieke protestantse eredienst, de derde biedt veel
ruimte voor interactie tussen gemeente en voorganger. Naar haar
aard is deze laatste het meest afhankelijk van de creativiteit van
degenen die er invulling aan geven en dus ook het meest geschikt
voor kerkdiensten en vieringen die door een groep mensen
voorbereid en uitgevoerd worden.
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Orde van Dienst no. 1
Muziek
VOORBEREIDING
Welkom door de dienstdoende ambtsdrager
Aansteken van de kaarsen aan het licht van de Paaskaars
de gemeente staat op (voorzover daartoe fysiek in staat)

Lied van de intocht (Psalm van de zondag of een ander lied)
Moment van stilte
Liturgische groet:
vg Onze hulp in de naam van de Heer
a die hemel en aarde gemaakt heeft
vg De Heer zij met u
a ook met u zij de Heer
de gemeente gaat zitten

Kyriegebed
het gebed of elke afzonderlijke intentie wordt besloten met
de woorden “Hoor ons samen roepen”, waarop de
gemeente antwoordt met de gezongen respons:

Ky - ri - e,

Ky – ri - e,

Ky-ri - e e - lei - son
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of:

Na de laatste respons sluit de voorganger het gebed af met een
korte dankzegging.
Glorialied (niet op de paarse zondagen voor Kerst en Pasen)
DIENST van het WOORD
(Korte inleiding op het thema / karakter van de dienst)
Gebed van de zondag
Lezingen uit Oude en/of Nieuwe Testament omlijst door
samenzang en beantwoord met de acclamatie:

Uitleg en Verkondiging
Lied of Instrumentale muziek
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DIENST van het ANTWOORD
Mededelingen namens de kerkeraad of vanuit de gemeente
Inzameling van de Gaven
De eerste rondgang is voor een diaconaal doel,
de tweede voor de landelijke of plaatselijke kerk
(Mededelingen van pastorale aard)
Gebeden, hierin is ruimte voor:
- Dankzegging
- Voorbede voor persoonlijke of gezamenlijke nood
- Stilte en ruimte voor persoonlijk gebed
- Gezamenlijk hardop gesproken “Onze Vader”
De voorbeden kunnen door de gemeente beaamd worden met
het zingen van:

ZENDING en ZEGEN
de gemeente staat op (voorzover daartoe fysiek in staat)

Slotlied
Zegen, beaamd met:

,
A - men , A - men

,
A – a – men
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Orde van Dienst no. 2
Muziek
VOORBEREIDING
Welkom door de dienstdoende ambtsdrager
Aansteken van de kaarsen aan het licht van de Paaskaars
de gemeente staat op (voorzover daartoe fysiek in staat)

Psalm van de intocht
Moment van stilte
Votum en Groet:
vg Onze hulp in de naam van de Heer, die hemel en aarde
gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en
nooit laat varen het werk dat Zijn hand begon.
vg Genade en vrede zij u, van God onze Vader,
van Jezus Christus onze Heer
in de gemeenschap van de Heilige Geest.
a

Amen

de gemeente gaat zitten

Antifoon (gelezen tekst uit de openingspsalm)
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Zingen:

Klein Gloria

Gebed van plaatsbepaling en schuldbelijdenis
Genadeverkondiging
Leefregel (de Tien Woorden of een ander Bijbelgedeelte)
Lied
DIENST van het WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
Lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament
omlijst door samenzang
Uitleg en Verkondiging
Lied
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GAVEN en GEBEDEN
Mededelingen namens de kerkeraad
Inzameling van de Gaven
De eerste rondgang is voor een diaconaal doel,
de tweede voor de landelijke of plaatselijke kerk
(Mededelingen van pastorale aard)
Gebeden
ZENDING en ZEGEN
de gemeente staat op (voorzover daartoe fysiek in staat)

Slotlied
Zegen, beaamd met:

,
A - men , A - men
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,
A – a – men

Orde van Dienst no. 3
Muziek
VOORBEREIDING
Welkom door de dienstdoende ambtsdrager
Aansteken van de kaarsen aan het licht van de Paaskaars
de gemeente staat op (voorzover daartoe fysiek in staat)

Lied van de intocht
Moment van stilte
Liturgische groet:
vg Onze hulp in de naam van de Heer
a die hemel en aarde gemaakt heeft
vg De Heer zij met u
a ook met u zij de Heer
de gemeente gaat zitten
WOORD en ANTWOORD

Inleiding op thema en karakter van de dienst
De voorganger of een lid van de voorbereidingsgroep
verduidelijkt het thema dat centraal staat in de dienst en de
manier waarop dit thema aan de orde zal komen.
Een moment van rust, gemarkeerd door meditatieve muziek
Gebed om Gods Geest
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Samenzang of solozang
Uitwerking van het thema
Er zijn vele vormen denkbaar, bijvoorbeeld:
o Ruimte bieden voor stilte en persoonlijke
meditatie
o Met elkaar spreken in kleine of grotere groepen
o Mediteren bij kunstvoorwerpen of
beeldmateriaal
o Met een groep bibliodrama spelen
o Muziek maken en beluisteren
o Gedichten en teksten maken en/of voordragen
Afronding
(Voorlezen van een Bijbelgedeelte dat een eigen licht
werpt op het gekozen thema)
Lied
Mededelingen namens de kerkeraad
Inzameling van de Gaven
De eerste rondgang is voor een diaconaal doel,
de tweede voor de landelijke of plaatselijke kerk
(Mededelingen van pastorale aard)
Voorbeden en dankgebed
De voorbeden worden bij voorkeur samengesteld uit de
intenties die door de kerkgangers naar voren worden
gebracht.
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ZENDING en ZEGEN
de gemeente staat op (voorzover daartoe fysiek in staat)

Slotlied:
Zegen, beaamd met:

,
A - men , A - men

,
A – a – men
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