
Giessen-Oudekerk en Peursum



� De kerk in Giessen–Oudekerk bestaat al sinds  1586.
� Het is een Protestantse kerk in Nederland (PKN) De 

gemeente telt momenteel circa 1.925 leden, waarvan 
circa 650 belijdende leden

Het logo van onze gemeente is een verbeelding van 
Johannes 7:38, waar Jezus Christus zegt: “Stromen van 
levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij 
gelooft”.



Aanbidding God liefhebben en vereren (als Zijn 
kinderen)

Discipelschap Jezus navolgen en gehoorzamen (als 
Zijn discipelen)

Gemeenschap Samen een liefdevolle gemeenschap 
vormen (als leden van Gods gezin en 
Jezus’ lichaam)

Dienst God, elkaar en de wereld dienen met 
wat we hebben en kunnen

Evangelisatie In de wereld getuige zijn van Jezus (in 
woord en daad)

De 5 doelen van onze gemeente



� De kerkklokken  luiden, ze roepen ons om naar de kerk   te komen.
� De ouderling geeft de dominee een hand en wenst hem een fijne 

dienst toe.
� De dominee gaat bidden.
� We gaan samen zingen.
� De dominee geeft ons votum en groet mee.
� Dan gaan we bijbel lezen 
� Zingen
� Preek 
� Dankgebed en voorbeden
� Collecteren
� Zingen
� We krijgen de zegen van de dominee
� Orgelspel 
� We gaan naar huis







Aan het begin van de kerkdienst spreekt de dominee het votum uit. Votum
betekend wijding. We wijden de  dienst aan de Here:
Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft.
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en die niet laat varen de werken van zijn handen

Na deze bemoediging volgt de zegengroet:
� Genade en barmhartigheid en vrede zij u van God, onze Vader en van Christus

Jezus onze Here. 
� in de gemeenschap van de Heilige Geest
� Amen. 
� ( het zal waar en zeker zijn)



Toen sprak God deze woorden,

1  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht 
hebben
2  Gij zult geen afgoden vereren
3  Gij zult de naam van de Heren niet ijdel gebruiken
4  Gedenk de Sabbatdag
5  Eert uw vader en uw moeder
6  Gij zult niet doodslaan
7  Gij zult niet echtbreken
8  Gij zult niet stelen
9  Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste
10 Gij zult niet begeren wat uw naaste bezit



� Wat is jouw favoriete bijbel verhaal?

� We praten en bidden of het woord van God ons hart 
mag aanraken en vervullen.

� & We maken een mini bijbel met al onze favoriete 
verhalen erin verwerkt.



� Diaken Jacco kwam zijn verhaal vertellen wat diaconie 
inhoud

� Hij had ook kerkzakken meegenomen
� We mochten vragen stellen
� We hoorden dat de geldzakken heel erg oud zijn
� Wat is eigenlijk diaconie?
� Diaconie is het ophalen en geven van geld
� Je geeft met je hart niet met je handen.  
� Dat is wat God graag bij ons ziet.
� Maar diaconie is ook delen, het uitdelen liefde en van 

vertrouwen.




