Nood-orde-van-Dienst #01

Bij plotselinge afwezigheid van een predikant
Bij de mededelingen wordt vermeld dat de predikant die in deze dienst zou voorgaan
plotseling (reden noemen) is verhinderd te komen.
Via WiFi (wachtwoord?) kan het beamerteam afstemmen op de andere kerk waar op dat
moment dienst is. De eerste ouderling deelt dit aan de gemeente mee. Deel ook liedboeken
uit.
Indien deze oplossing niet werkt of aan niet de orde is, treedt de volgende noodprocedure
in werking:
De eerste ouderling van dienst deelt mee:
We zullen een kort samenzijn met elkaar hebben waarin we een paar liederen zingen, een
Bijbelgedeelte lezen en bidden.
Eén van onze ambtsdragers, <naam noemen>, zal leidinggeven aan ons samenzijn.
(Genoemde ambtsdrager krijgt een hand)
De mogelijk uit te spreken teksten staan schuin gedrukt
* Zingen (het eerste lied – intochtslied - dat voor deze dienst was opgegeven)
We beginnen dit samenzijn met staande te zingen Lied/Psalm/Gezang <nummer>
* Aanvangswoord
Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw blijft
in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen.
* Groet (zonder handgebaar)
Genade en vrede voor ons
van God de Vader en Jezus Christus,
zijn Zoon en onze Heer.
(Amen)
(allen gaan zitten)
* Gebed
Laten we bidden.
Goede God,
U hebt ons uitgenodigd
bij U te komen.
U kent ons
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en weet ook waarom wij vanmorgen
slechts een kort moment bij elkaar zijn.
We bidden U:
geef dat ook dit korte samenzijn
goed mag zijn.
Wees daarom met uw Geest, uw Kracht in ons midden.
Amen.
* Lezing (de lezing/lezingen die voor deze dienst was/waren opgegeven)
We lezen samen <Bijbelboek, hoofdstuk en verzen) en na de lezing(en) volgt een korte stilte
ter overdenking.
[Lezing van Bijbelgedeelten(n)]
* Stilte (twee minuten, dit lijkt lang, maar is voor een overdenking een mooie lengte)
* Zingen (het/een lied dat was opgegeven om te zingen na de lezing/lezingen)
We zingen nu Lied/Psalm/Gezang <nummer>
* Gebed
Laten we God danken en Hem bidden. De gebeden sluiten we af met het gezamenlijk bidden
van het Onze Vader.
Trouwe God,
we danken U dat U er altijd bent,
nu en ook in de week die voor ons ligt.
We danken U dat U ons kent en ziet,
dat U van ons houdt,
een liefde die in Jezus, uw Zoon, overduidelijk werd.
We bidden U
voor de wereld: wees met haar en laat haar niet omkomen in ellende en geweld.
We bidden U
voor uw kerk: geef dat zij op een waardige manier uw naam mag uitdragen.
We bidden U
voor ons, zoals we bij elkaar zijn – hier en thuis bij de web-radio -: ga met ons mee, help ons
er te zijn voor elkaar, bemoedig ons door uw woorden en door ons omzien naar elkaar.
We bidden U voor hen die hier vanmorgen niet konden zijn.
[in het bijzonder (hier kan eventueel de naam van de predikant genoemd worden en de
situatie waarin hij/zij zich bevindt)]
Verder kan op dit moment de gevraagde voorbede(n) zoals opgenomen in het
‘gebedenboek’ worden uitgesproken.
Ga met ons mee.
Dat bidden we U in naam van Jezus, die ons leerde bidden:
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Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
* Collecte
* Slotlied (het laatste van de opgegeven liederen voor deze dienst)
We zingen staande ons slotlied: Lied/Psalm/Gezang <nummer> en na de zegen zingen we
driemaal het ‘Amen’.
* Zegen (zonder handgebaar)
Gaat heen in de vrede van de Heer.
De genade van onze Heer Jezus Christus
en de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met ons allen.
* Amen (wordt op de bekende wijze gezongen)
(de ambtsdrager die leiding gaf, krijgt een hand en vervolgens verlaat de kerkenraad de
kerkzaal)
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