
Orde van dienst 22 – 10 -  2017   Protestantse Gemeente De Voorhof 

 

 
1. Binnenkomst kerkenraad (voorganger, ouderlingen, diakenen gaan op eerste rij zitten) 
2. Stilte tot inkeer 
3. Orgelspel 
4. Welkom, stil gebed, drempelgebed 

door ouderling(e) van dienst 
hierna handdruk van ouderling(e) aan voorganger 

5. Aanvangslied: Psalm 108 1 en 2  
6. Bemoediging en groet 
7. Psalm 107 vers 1 
8. inleiding op de dienst 
 
- op de 2e zondag van de maand (sept. t/m juni) gaan de tieners tijdens dit lied naar de 
tienerdienst. 
- op de 3e zondag van de maand (okt. t/m mei) gaan de kinderen van groep 7 en 8 tijdens dit 
lied naar JOP Basics (basiscatechese). 
We verzoeken u de tieners / kinderen van groep 7/8 hiertoe uit te nodigen. 
9. Gebed om ontferming met responsie lied 367-b 
10. Loflied: Psalm 150 vers 1  
11. Gebed bij de opening van het Woord 
12. Gesprek met de kinderen over het thema van de dienst / lezing van de zondag 
13. Lied met kinderen: We gaan voor even uit elkaar 1, 2 en 3 (uit: Samen in het licht) 
14. Het kind dat helpend handje is steekt de kleine paaskaars aan.  

hierna gaan de kinderen naar de nevendienst. 
15. Schriftlezing OT  Jeremia 8: 4-6, 11, Jeremia 9: 2-4, 8-9, 12-13  door lector 
16. Samenzang Lied 103 e, Bless the Lord my soul 3x 
17. Schriftlezing NT  Matheus 9: 1 - 8  door lector 
18. Samenzang Lied 534 vers 1 en 2 
19. Prediking: Vergeving en genezing 
20. Samenzang 418 vers 1, 2 en 3 
21.  
hierna komen de kinderen terug uit de kindernevendienst 
22. Eventuele gedachtenis overledene 

(tekst wordt uitgesproken door voorganger of ouderling(e) van dienst, u kunt dit voor de 
dienst met de ouderling(e) afstemmen) 

23. Eventueel gedachtenislied 
24. Gebeden:  

- dankgebed 
- voorbeden, inclusief eventuele voorbeden uit het voorbedeboek 
- stil gebed 
- gezamenlijk Onze Vader 

25. Inzameling van de gaven 
26. Slotlied Evangelische Lied Bundel Lied 382 vers 1, 2 en 3 (Heer, uw licht en uw 

liefde schijnen) 
27. Wegzending en Zegen 

G: Amen, Amen, Amen. (In de Veertigendagentijd zingen we 1x Amen) 
 
In de Voorhof maken we gebruik van het ‘Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk’. In 
uitzonderingsgevallen kunnen er liederen uit andere bundels worden opgegeven. Deze dienen 
door u zelf te worden aangeleverd. U kunt hiervoor contact opnemen met: Annelies Veldhuizen, 
tel: 033-2861861, anton.veldhuizen@hetnet.nl 
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