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Voor aanvang van de dienst verzamelen de kerkenraadsleden en voorganger zich in d’Ontmoeting 
(gebouw achter de kerk). Hier begint de ouderling van dienst begint de ochtenddienst met gebed.  
Het onderstaande is een handreiking: de gebruikelijke orde van dienst in de Gereformeerde Kerk van 
Almkerk, maar geen keurslijf! 
 
OM TE BEGINNEN 

• Bij binnenkomst van de voorganger en de kerkenraadsleden gaat de gemeente staan. De 
ouderling van dienst leidt de voorganger naar de preekstoel en drukt hem/haar de hand.  

• Welkom     (door voorganger, met aankondiging thema, onderwerp bij bijzonderheid  
     van deze zondag en aanvangslied, en eventuele andere mededelingen, 
     bijvoorbeeld correcties of aanvullingen op de Kerkbrief) 
• Aanvangslied (in de regel een Psalm) 
• Stil gebed 
• Bemoediging en groet 
• Zingen van Klein Gloria (niet in advent en 40-dagen tijd) 
• Gebed van verootmoediging - lied   
      Woord van bemoediging - lied 
      Leefregel (10 geboden, OT of NT) - lied   
 
 OF: 
 
      Gebed om ontferming / voor de nood van de wereld - glorialied 

 
RONDOM HET WOORD 

• Gebed van de zondag of gebed bij opening van het woord of om de Heilige Geest 
• Schriftlezing 1    (lezing door de predikant uit de NBV, achter de lessenaar�) 
• Lied    (onder naspel orgel gaan kinderen naar de nevendiensten) 
• Schriftlezing 2    (lezing door lector, achter de lessenaar) 
• Lied 
• Uitleg en verkondiging 
• Lied    (onder het naspel komen de kinderen terug) 
• Kinderlied   (staat op de Kerkbrief) 

 
Gesprek met de kinderen kan ofwel op het moment dat ze naar voren komen om naar de 
kindernevendienst te gaan, ofwel bij terugkomst in de kerk, voor het zingen van het kinderlied. 
 
*) Wanneer er 1 Schriftlezing is, wordt deze door de lector verzorgd 

                    
OM TE DIENEN 

• In memoriam  (indien een gemeentelid is overleden; de gemeente gaat staan, 
gevolgd door bekendmaking, stilte, lied – lied a.u.b. opgeven na het  
moment van stilte) 

• Dienst der gebeden  (voorbeden, stil gebed en Onze Vader) 
• Dienst der gaven  (op de eerste zondag van elke maand worden de kinderen uit de 

oppas gehaald om erbij te zijn bij slotlied en zegen)   
 
OM TE EINDIGEN 

• Slotlied   (staande) 
• Zegen    (beantwoord door gemeente met een 3x gezongen Amen) 

 
De ouderling van dienst gaat de voorganger voor naar één van de uitgangen om de kerkgangers de hand 
te drukken (behalve op de eerste zondag van de maand: dan gaan kerkenraadsleden en voorganger 
terug naar d’Ontmoeting om samen met de gemeente koffie te drinken). 
 
Noot:  

1. Voor aanvang van de morgendienst spreekt de ouderling van dienst een gebed uit in 
d’Ontmoeting.  

2. De ouderling van dienst sluit de zondag af met gebed in d’Ontmoeting na de avonddienst.  
3. Als er op een dag maar 1 dienst is, dan wordt er voor én na deze dienst gebeden. 
4. Als ’s avonds een gezamenlijke dienst is in de Hervormde Kerk, dan wordt deze dienst beschouwd 

als afsluiting van de zondagsdiensten en wordt er in onze kerk na de ochtenddienst niet gebeden 
door de ouderling van dienst. 


