
Protestantse gemeente te Honselersdijk  
 

Orde van dienst voor zondag 23 april 2017 
 
Voorbereiding 
 

- orgelspel 
- mededelingen door ambtsdrager van dienst 

 
- zingen: NLB 81 vers 1 en 4 
- stilte 
- bemoediging en groet 

 
voorganger:  "Onze hulp is in de Naam van de Heer" 

 allen:   "DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT" 
 voorganger: "Genade is er voor u en vrede …" 
 allen:  “AMEN” 
 

- zingen: NLB 81 vers 5 en 8 
 
- smeekgebed, afgesloten met “Heer, ontferm U….” 

- Glorialied: NLB 645 vers 1,2,5 en 6 
- begin kindernevendienst 

 
Dienst van het Woord 
 

- gebed 
- lezing:  Johannes 20 ver 19 – 31  

- lied: NLB 620 vers 1, 6,7,8,9,10,11
 - uitleg en verkondiging 

- orgelspel 
- lied: NLB 906 vers 1, 4, 7 en 8 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 



Dienst van bevestiging 
 

- Inleiding over het ambtsdrager zijn  
 

- zingen: NLB 362 vers 1 en 2 
 
- Presentatie van de jeugdouderling 
 
- Bevestigingsvragen 
 

Ervaar je het werk als ouderling als een onderdeel van het werk waartoe we ons 

door God geroepen weten: elkaar in liefde bij te staan? 
 
Wil je je laten leiden door het Woord van God, bij het licht waarvan wij leven? 

 

Beloof je geheim te houden wat je in vertrouwen wordt meegedeeld? 
 
Beloof je je ambt trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor de 

mensen die de Heer op je weg brengt? 
 
- Zegenbede (met handoplegging en knielen) 
 

- zingen: NLB 415 vers 1 en 3 
 (bij vers 1 ‘ons’ vervangen door ‘haar’) 
 
- Beantwoording van de vraag aan de gemeente: 
 
Voorganger: Gemeente, dit is jullie jeugdouderling. 

Wilt u haar in uw midden ontvangen, 
haar omringen met uw meeleven, 
haar dragen in uw gebeden 
en met haar meewerken in de dienst aan onze Heer? 

Allen:   “JA” 
 
Dienst van gaven en gebeden 
 

- dankgebed, voorbeden (met gezongen responsie), stil gebed, Onze Vader. 

- inzameling van de gaven 
 

Uitleiding 
 

- slotlied: NLB 910 vers 1 en 2
- wegzending en zegen (gezongen amen) 


