
Eredienst wegwijzer 
in Open Hof Ommoord 

Versie 18-7-2019 (V1) – 201.1                                                                           Pagina 1 van 2 

 

 

Eredienst wegwijzer Protestantse wijkgemeente Open Hof Ommoord 
Welkom in Open Hof Ommoord! De protestantse eredienst op zondagmorgen volgt meestal een vast schema, 

waarvan de onderdelen elke zondag een eigen invulling krijgen. Die onderdelen vindt u in onderstaande ‘wegwijzer”. 

Zo kunt u volgen wat er in de dienst gebeurt. Wij wensen u een mooie dienst toe! Weet u ook welkom bij het 

koffiedrinken na de dienst. 

 

 

BINNENKOMST 
 

  

muziek voor de dienst 
  mensen komen binnen en zoeken een plekje, er is 

ruimte voor verstilling, de muziek draagt daaraan bij 

welkomstwoord   door de ouderling van dienst 

stilte 
  we worden stil als voorbereiding voor de ontmoeting 

met God 

intochtslied 
  we zingen dit lied staande, alsof we nu de kerk 

binnenkomen 

bemoediging en groet 
  God wil ons helpen en wenst ons vrede, dat horen we 

aan het begin van elke dienst 

kyriëgebed 
  we brengen onze zorgen om de wereld om ons heen 

en om onszelf bij God 

glorialied   nu zijn we er klaar voor om God voluit te loven 

HET WOORD 
 

  

gebed bij de opening van 
de Schrift 

  we vragen God ons met zijn Geest te helpen om zijn 
Woord te begrijpen 

kindermoment en lied 
  een verhaal/gesprek met de kinderen t/m 12 jaar, 

hierna gaan zij naar een eigen ruimte 

lezingen en liederen 
  meestal twee lezingen (uit Oude en Nieuwe 

Testament) en liederen die bij de lezingen aansluiten 

verkondiging   uitleg van wat we gehoord hebben 

stilte of orgelspel   moment om wat gezegd is te overdenken 

lied 
  een lied dat aansluit bij de verkondiging of een 

geloofsbelijdenis 

GEBEDEN EN GAVEN  
 

  

collecte 
  meestal twee: één voor hulp aan anderen 

(wijkdiaconie), één voor de activiteiten van de kerk; 
ook komen de kinderen terug. 

gebeden 
  we danken God, bidden voor de wereld en voor 

mensen ver weg en dichtbij, er is tijd voor stil gebed en 
we bidden hardop het Onze Vader 

 
  NB: Als u wilt kunt u een voorbede in het 

voorbedeboek schrijven dat klaarligt bij de ingang van 
de kerkzaal. 

OP WEG GAAN 
 

  

slotlied   we gaan weer op weg, we zingen dit lied staande 

zegen   we gaan met de zegen van God 

muziek na de dienst 

 

 we verlaten de kerkzaal, de voorganger en ouderling 
van dienst eerst, zodat zij iedereen een hand kunnen 
geven. 

Meer weten over Open Hof Ommoord en de protestantse 

wijkgemeente? De ouderling van dienst vertelt u graag 

meer! Ook kunt u kijken op: www.openhof-ommoord.nl. 

http://www.openhof-ommoord.nl/
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Wat zie je in de kerkzaal? 
Liturgisch centrum.  

Dit is het podium voorin de kerkzaal. Hierop staan de Paaskaars, symbool voor het licht van Christus, de Doopvont 

en de Avondmaalstafel waar de voorganger vaak achter staat tijdens de dienst. Verder de opengeslagen Bijbel, de 

kansel die gebruikt wordt bij het lezen uit de Bijbel en bij de verkondiging en de credenstafel waar de collecte 

verzameld wordt. 

Liturgische kleuren en kerkelijk jaar.  

De Avondmaalstafel en de kansel zijn door het jaar heen verschillend gekleurd. Die kleuren horen bij verschillende 

periodes van het jaar zoals dit in de kerk ingedeeld wordt. Het kerkelijk jaar loopt van Advent (vier zondagen vóór 

Kerst) (paars), via Kerst en Epifanie (25 december t/m Driekoningen) (wit), tot aan de veertigdagentijd (groen). 

Vervolgens via de veertigdagentijd (zes zondagen vóór Pasen) (paars), Witte Donderdag (wit) en Goede Vrijdag 

(paars) naar Pasen en de zondagen daarna tot Pinksteren (wit), Pinksteren (rood), Trinitatis (wit) en dan de 

zondagen van zomer en herfst) (groen). Eind november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. PAARS is de 

kleur voor inkeer en bezinning. WIT is de kleur van puurheid en feest. ROOD is de kleur van vuur en inspiratie. 

GROEN de kleur van groei. 

Toga en stola. 

De meeste voorgangers kiezen ervoor om een lang gewaad, een toga, te dragen. Dit gewaad kan wit (of licht 

gekleurd) zijn, een kleur die verwijst naar de doop – in sommige kerken gaan alle kerkgangers in het wit gekleed. 

Het kan ook zwart (of donker gekleurd) zijn. Deze kleur verwijst naar de academische opleiding van de voorganger. 

De toga geeft ook aan dat de voorganger niet alleen namens zichzelf spreekt, hij/zij vertegenwoordigt (net als bv. 

een ambtenaar van burgerlijke stand) iets groters, het spreken vanuit het Woord van God. De stola is een soort sjaal 

waarmee de voorganger de kleur van het kerkelijk jaar laat terugkomen in zijn/haar kleding; deze kleur komt overeen 

met die op het liturgisch meubilair. 

Het orgel. 

Het orgel speelt in de protestantse traditie een belangrijke rol. Er worden ook andere muziekinstrumenten gebruikt. 

Bijzonder om te weten is dat het orgel één van de weinige instrumenten is die bij uitstek geschikt is om zich te 

mengen met de menselijke stem. Een goed bespeeld orgel gaat de harmonie met de gemeentezang aan, maakt de 

stemmen van de gemeenteleden tot een eenheid en tilt mensen boven zichzelf uit. 

Crèche en kinderdienst 
Kinderen van 0 t/m ongeveer 4 jaar kunnen worden toevertrouwd aan de leiding van de crèche, te vinden op de 

eerste verdieping. Ouders kunnen hen – als ze dat willen – ophalen bij de collecte, zodat zij de zegen mee kunnen 

maken. Voor kinderen van ca. 4 t/m 12 jaar (basisschoolleeftijd) is er de Kinderdienst. Tijdens de mei-, zomer- en 

kerstvakanties is er geen Kinderdienst. Met uitzondering van de zomervakantie kan hier, als er een medewerker 

aanwezig is, voor de overige twee vakantieperiodes vanaf geweken worden. Ook de zondagen als er ’s middags 

Kliederdienst is, is er geen Kinderdienst. De kinderen gaan naar een eigen ruimte tijdens het gedeelte van de 

lezingen en verkondiging. De leid(st)ers van de Kinderdienst vertellen het verhaal van de zondag op een eigen 

manier aan de kinderen, en zij gaan er creatief mee aan de slag. Tijdens de collecte komen de kinderen weer terug. 

Bijzondere vieringen 
Op feestdagen (Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren) is de viering extra feestelijk. Vaak zijn er extra musici en/of 

werkt een koor mee aan de dienst. Verder zijn er enkele keren per jaar zogeheten oecumenische diensten, vieringen 

samen met de Rooms-katholieken. Een bijzondere oecumenische viering is de Dienst-in-Vieren. Dat is een dienst 

waarbij een thema centraal staat en er verschillende activiteiten zijn waar uit gekozen kan worden om met het thema 

aan de slag te gaan. Enkele keren per jaar wordt er in de dienst Avondmaal gevierd, na de verkondiging wordt er 

dan brood en wijn/druivensap gedeeld, ter gedachtenis aan Jezus. Tot slot kunnen er vieringen zijn waarbij kinderen 

of volwassen gedoopt worden en/of belijdenis doen en vieringen waarbij ambtsdragers (diakenen, ouderlingen of 

predikanten) in het ambt bevestigd worden, intrede doen of juist terugtreden of afscheid nemen. Verder zijn er door 

het jaar heen nog de Startzondag (in september) en de Gedachtenis der Namen-viering (begin november). 


