
Liturgie voor de kerkdiensten van de protestantse 

wijkgemeente Arnhem-Zuid 

Onze diensten beginnen in de regel om 10.00 uur. We zingen uit het Nieuwe 

Liedboek of desgewenst –na overleg met de betreffende organist- ook uit andere 

gangbare bundels. We lezen uit de nieuwe Bijbelvertaling, maar desgewenst kan 

ook –na overleg met de betreffende lector- een andere vertaling worden 

gekozen. De teksten van liederen en lezingen worden geprojecteerd op een 

scherm. 

Onderstaande liturgie is een weergave van het gebruikelijke stramien voor onze 

diensten, maar niet bedoeld als een keurslijf! 

Woord van welkom door de ouderling van dienst 

De ouderling geeft de voorganger een hand; voorganger neemt plaats op 

het podium 

Inleidend orgelspel 

Votum en groet (allen gaan staan) 

v.: Onze hulp in de naam van de HEER 

g.: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

g.: en niet loslaat het werk van zijn handen 

v.: De Heer met u allen! 

g.: Ook met u is de Heer 

 

Lied, staande gezongen (Psalm, morgenlied of een ander passend gezang) 

Gebed om Gods ontferming, evt. beaamd met een gezongen of gesproken 

‘Heer ontferm U’  

Lofzang (niet in de Advent en Veertigdagentijd, dan een ander passend lied) 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Als er kinderen in de kerk zijn kunnen ze op dit moment naar de kinderdienst 

gaan. Ze nemen een kaarsje mee. Op de eerste zondag van de maand is er 

‘kinderdienst XL’ en zijn er vaak wat meer kinderen in de kerk. Evt. kan de 

voorganger op dit moment een inleidend gesprekje hebben met de kinderen. 

Afspraak is ook dat op de eerste zondag van de maand aan het begin en eind 

van de dienst, zolang de kinderen in de kerk zijn, de liedkeus op hen wordt 

afgestemd. 

Schriftlezing, gevolgd door een Psalm of een lied 

Schriftlezing, gevolgd door een lied. 



Meestal is de eerste lezing uit het Oude Testament en de tweede uit het Nieuwe, 

of de eerste uit de Brieven en de tweede uit het Evangelie. Desgewenst mag ook 

worden volstaan met één schriftlezing. Tenminste één van de schriftlezingen 

wordt door een lector verzorgd. 

Overweging/Preek 

Orgelspel of een lied 

Indien aan de orde: herdenken van een overleden gemeentelid. Voorganger 

vraagt de gemeente hierbij te gaan staan. Na de afkondiging van het overlijden 

wordt door de ouderling een kruisje bevestigd op het herdenkingsbord. Hierna 

enkele momenten van stilte, en evt. een tekst van een passend vers, gezongen 

of voorgelezen. 

Er is een voorbedenboek: voorafgaand aan de voorbeden leest de voorganger 

voor wat er is opgeschreven en verwerkt dit in de voorbeden. Op de eerste 

zondag in de maand is er ook voorbede voor onze partnergemeente in Zwickau-

Planitz. 

Dankgebed en voorbeden, evt. beaamd met een gezongen acclamatie 

Stil gebed (niet te kort) 

Gezamenlijk bidden van het Onze Vader 

Mededelingen en collecte 

Kinderen komen terug uit de kinderdienst; als zij willen kunnen zij daar 

nog iets over vertellen of van laten zien 

Slotlied (staande) 

Zegen beaamd met een gesproken of gezongen (Liedboek 431B)  ‘Amen); 

desgewenst kan ook nog een lied worden gezongen als antwoord op de zegen. 

 


