


ORDE VAN DIENST VOOR DE ZONDAGMORGEN

Van harte welkom in deze Oude- of Stefanuskerk van Borne! 

In deze kerk is iedere zondagmorgen een kerkdienst. Daarbij maken wij

gebruik van de orde van dienst zoals die in dit boekje beschreven staat.

Op  de  meeste  zondag  maken we gebruik  van  dit  standaardboekje.  Bij

bijzondere  diensten  (bijvoorbeeld  Kerst  of  een  doopdienst)  is  er  een

compleet uitgewerkt liturgieboekje.  

In onze diensten zingen wij uit het Liedboek – Zingen en bidden in huis en

kerk. De Schriftlezingen en liederen staan aangeduid op de zondagsbrief,

die bij de ingang is uitgereikt. Tevens staan de liederen op de liedborden. 

In  onze diensten worden de Schriftlezingen voorgelezen door lectoren.

We gebruiken daarvoor de  Nieuwe Bijbelvertaling van 2004. Doorgaans

volgen wij het Oecumenisch Leesrooster.

De voorbeden worden met regelmaat gedaan door diakenen. Het Onze

Vader  bidden  wij  allen  hardop  met  de  woorden  van  de  Nieuwe

Bijbelvertaling. 

In de diensten is er aandacht voor de kinderen van de basisschool. Voor

hen is er kindernevendienst. Voor kinderen tot 4 jaar is er oppasdienst.

Kindernevendienst  en  oppas  vinden  plaats  in  de  Potkamp,  ons

zalencentrum naast de kerk. 

Hier  is  ook  iedere  zondag  na  de  dienst  gelegenheid  om  elkaar  te

ontmoeten en met elkaar koffie, thee of limonade te drinken. Iedereen is

daar van harte bij uitgenodigd! 



VOORBEREIDING 

de klokken in de toren worden een kwartier voor aanvang geluid. 

orgel- of pianospel voor de dienst

Eventueel kan voor de dienst een onbekend lied worden 

geoefend.

het consistoriegebed wordt gebeden door de ouderling van dienst.

Enkele minuten voor tien komen de ambtsdragers de kerk 

binnen. Wanneer zij gaan zitten, wordt het stil in de kerk en 

kunnen wij ons verder voorbereiden op de dienst, in stilte of 

onder voortgaand orgel- of pianospel.

woord van welkom door de ouderling van dienst.

aansteken van de Paaskaars

de gemeente gaat staan

aanvangslied een morgenlied of de psalm van de zondag

bemoediging en groet

v Onze hulp is in de Naam van de Heer

A DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v De Heer zal bij u zijn

A DE HEER ZAL U BEWAREN

de gemeente gaat zitten

lied Wanneer een morgenlied gezongen is, kan hier de psalm 

van de zondag gezongen worden.



KYRIE EN GLORIA

gebed om ontferming 

Na 'zo roepen wij tot U' antwoorden wij met  

een Kyrie uit het Liedboek of dit Kyrie uit Iona:

gloria een loflied uit het Liedboek

ROND HET WOORD

gebed om de Geest

aandacht voor de kinderen 

Voordat zij de nevendienst gaan kan een kinderlied gezongen 

worden. 

eerste Schriftlezing

lied

tweede Schriftlezing

lied

preek

stilte of orgelspel of lied



ROND DE TAFEL

Wanneer er een afkondiging van overlijden is, staan we voor 

zover mogelijk op. Na de afkondiging worden we stil en tijdens 

het bevestigen van het gedachtenisblaadje in de 

gedachtenisroos op het koor van de kerk, zingen wij lied 961 of 

een ander lied.

dankgebed 

voorbeden

stil gebed

Onze Vader 

   Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,

Maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit 

tot in eeuwigheid. 

Amen.

 

inzameling van de gaven  

Er zijn twee collectes: de eerste heeft een diaconaal doel, 

de tweede is voor de kerk.

Tijdens de collecte komen de kinderen terug van de 

nevendienst en ook de oppaskinderen komen nu in de kerk, 

zodat we allen tezamen de zegen kunnen ontvangen.



ZENDING EN ZEGEN

de gemeente gaat staan

slotlied

opdracht en zegen, beantwoord met:

amen 1 (in de Adventstijd en de Veertigdagentijd)

of  amen 2 (op de overige zondagen)




