Orde van de OCHTENDDIENST Opijnen
Inleidend orgelspel.
Welkom en mededelingen door de dienstdoende ouderling van dienst
Aanvangslied
Dienstdoende ouderling draagt de dienst over aan de dominee
Stil gebed, bemoediging en groet.
Aanvangstekst:
Zingen:
Regels ten leven:
Zingen:
Gebed.
Lezing:
Zingen:
Prediking.
Zingen:
Dankgebed en voorbeden.
Inzameling van de gaven onder orgelspel.
Slotlied:
Heenzending en Zegen.
Beaming op de Zegen: Gezang 456: 3.
Uitleidend orgelspel.

Procedures
Ontvangst van de dominee in het Hervormd Centrum naast de kerk, aan de achterzijde
van de kerk kan de auto worden geparkeerd.
De ouderling van dienst opent met een gebed, waarna we vervolgens naar kerk gaan
De dominee gaat in de bank van de kerkvoogdij zitten (direct rechts door de deur) De
ouderling van dienst meldt de gemeente de mededelingen en kondigt het eerste lied af.
Na het zingen van het eerste lied draagt de ouderling van dienst de dienst over aan de
dominee door het geven van een hand
Tijdens de COVID 19 regels gaat de dominee direct de preekstoel op en wordt er geen
hand gegeven. Ook wordt er tijdens de dienst niet gezongen, maar worden liederen via
de geluidsinstallatie afgespeeld.
De dienst wordt rechtstreek via Kerkdienstgemist uitgezonden. Dit gebeurd zowel in
beeld als geluid. Als het orgel speelt wordt de kansel microfoon uitgeschakeld
Tijdens COVID19 wordt er aan de uitgang gecollecteerd.
Na afloop van de dienst wordt de dienst weer over genomen van de dominee en wordt
er bij de uitgang, onder de toren, door de dominee en de ouderling van dienst de
handgeschut van de aanwezige gemeente leden.
Tijdens de COVID19 maatregelen, wordt er wederom geen hand geschut en gaan we
direct terug naar het Hervormd Centrum.
Vervolgens gaan we terug naar het Hervormd Centrum en wordt de dienst door de
ouderling van dienst afgesloten met een gebed.

In Opijnen hebben we, helaas, geen zondagsschool of kindernevendienst. Er is wel een
rooster voor eventuele kinderopvang.
Bijbel gedeelten worden door de eigen predikant uit de Herziene Staten Vertaling
gelezen. Liederen kunnen gekozen worden uit de Liedbundel uit 1973, de Evangelische
liedbundel en het Nieuwe Liedboek.
Gastpredikanten zijn vrij om te kiezen uit welke bijbelvertaling er wordt gelezen. Op de
kansel ligt zowel de NBG vertaling als de Herziene Statenvertaling

De liturgie graag in de loop van vrijdag mailen aan: mlvantuijl@hetnet.nl deze zorgt
voor verdere verspreiding.
Tijdens COVID19 de liturgie graag woensdag avond opsturen ivm het verzamelen van
de liederen
Adres kerk in Opijnen:
Pastoriestraat 1
4184 CE Opijnen
website: http://www.nhgtuil.nl

