Vooraf:
 U kunt van ons een Bijbel krijgen. Als u hier interesse in heeft
wordt u verzocht dit na de dienst te laten weten (bijv. aan de
koster – degene die u naar uw plek heeft gebracht).
 Op de twee wandborden ziet u staan welke psalmen we zingen
en welk Bijbelgedeelte we lezen. Psalmen zijn op rijm gezette
liederen uit de Bijbel.
 U mag gerust iemand om hulp vragen.

Beschrijving kerkdienst
voor onze gasten

Onze kerkdienst:
1. Inleidend orgelspel, wanneer dit stopt komt de kerkenraad
binnen. Als er een dominee voorgaat brengt de ouderling van dienst
de dominee naar de preekstoel en wenst hem de zegen van God toe.
2. Er volgt een stil gebed. Sommige mannen staan bij het gebed uit
eerbied voor God, de vrouwen blijven zitten. In gebed sluiten we
onze ogen en vouwen we de handen uit eerbied en om onszelf niet
te laten afleiden. In het stil gebed kunt u God vragen deze kerkdienst
te zegenen en de dominee of ouderling te helpen in het preken of
lezen. Ook kunt u bidden of de preek u tot nut mag zijn zodat u heel
persoonlijk steeds meer van de Heere mag leren begrijpen.
3. Als er een predikant voorgaat spreekt de predikant namens de
gemeente onze afhankelijkheid van God uit:

Onze hulp is in de Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laten varen de werken Zijner
handen. Amen. (Psalm 124 vers 8 en 138 vers 8)
Daarna groet hij de gemeente met opgeheven handen met Gods zegen:
Genade zij u, en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere
in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
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4. De dominee of ouderling noemt vervolgens de openingspsalm of

één van de gezangen die in ons Psalmboek achter de psalmen staan.
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Als in de voorafgaande week een lid van de gemeente is overleden,
dan wordt dit meegedeeld (afgekondigd) en is de keus van de
openingspsalm daarop afgestemd. In onze kerk zingen we de
psalmberijming die in het jaar 1773 is samengesteld.

In de avonddienst spreekt de ouderling namens de gemeente haar
geloof uit met de woorden van de Twaalf Artikelen:

5. In de morgendienst laat de ouderling aan de gemeente Gods wil
horen door de Tien Geboden voor te lezen:

Ik ben de HEERE uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid
heb.
1. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
2. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van het
geen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch
van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet
buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE, uw God, ben een ijverig
(jaloers) God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het
derde, en aan het vierde lid dergenen die Mij haten; en doe
barmhartigheid aan duizenden dergenen die Mij liefhebben en Mijn
geboden onderhouden.
3. Gij zult de Naam des HEEREN, uws Gods niet ijdel gebruiken. Want de
HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam ijdel gebruikt.
4. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en
al uw werk doen; maar de zevende dag is de Sabbat des HEEREN, uws Gods.
Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw
dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling,
die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de
aarde gemaakt, de zee en alles wat daar in is, en Hij rustte ten zevende
dage; daarom zegende de HEERE de sabbatdag en heiligde dezelve.
5. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het
land, dat u de HEERE, uw God geeft.
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 uws naaste huis, gij zult niet begeren uws naasten
vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch
zijn ezel, noch iets dat uws naasten is (Exodus 20 vers 1-17).
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1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtig, Schepper van hemel en aarde.
2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere.
3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en
begraven, nedergedaald ter hel,
5. ten derde dagen opgestaan van de doden,
6. opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen
Vaders;
7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
8. Ik geloof in de Heilige Geest.
9. Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der
heiligen,
10. vergeving der zonden,
11. wederopstanding van het vlees
12. en een eeuwig leven.

7. Daarna leest de ouderling een gedeelte uit de Bijbel voor. Vaak is
dit het gedeelte waar de dominee vervolgens over zal preken of de
ouderling een preek over zal lezen. Op de borden voorin de kerk
staat welk gedeelte er uit de Bijbel wordt gelezen, zodat iedereen
ook zelf mee kan lezen. De Bijbelvertaling die we in deze kerk
gebruiken is de Statenvertaling. Deze is verdeeld in het Oude
Testament en het Nieuwe Testament.
8. De predikant of ouderling bidt namens de gemeente tot God of
Hij ons wil helpen in het luisteren naar de preek, of ons leven op
God gericht mag worden en voor de zorgen van de gemeente.
9. We zingen een psalm. Ondertussen halen de diakenen de
financiële gaven van de gemeente op1 (dit noemen we collecteren).
Er wordt gecollecteerd met drie collectezakken:
In verband met de Corona-omstandigheden wordt tijdelijk alleen digitaal
gecollecteerd; zie hiervoor de website www.gergem-hilversum.nl onder ‘Agenda’.
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 de eerste collectezak is bestemd voor de diaconie (ter
ondersteuning van personen die financiële zorgen hebben
binnen de kerkelijke gemeente of ten behoeve van
hulpverleningsorganisaties)
 de tweede en derde collectezak zijn bestemd voor de
kerkelijke lasten, zoals de predikantsbijdragen, de koster,
huisvestingslasten en overige lasten.

In geval van leesdienst gebruikt de ouderling de zegenbede uit het
laatste vers van het gezang, achter in het Psalmboek, de Avondzang.
O Vader, dat uw liefd’ons blijk’;
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
O Geest, zend Uwen troost ons neer;
Drieënig God, U zij al d’eer.
15. Uitleidend orgelspel. Soms een extra collecte2.

10. De predikant gaat nu preken (of als er een leesdienst is: de
ouderling leest een preek voor). Hij legt uit wat het gelezen
Bijbelgedeelte voor ons betekent. De preek wordt eenmaal
onderbroken door het zingen van een psalm, de tussenzang.

Gods zegen op uw levensweg!

11. Na de preek volgt het dankgebed. In het dankgebed wordt God
gedankt voor het Woord dat Hij gaf, voor de uitlegging en voor de
krachten die Hij de dominee of ouderling heeft geschonken. Ook
wordt God gevraagd of Hij Zijn Woord wil zegenen.
12. Er worden enkele mededelingen gedaan over het
gemeenteleven in de nieuwe week.
13. We zingen nog een psalm.
14. Ten slotte volgt de zegengroet. Als er een predikant is wordt
deze aangekondigd met "Gaat heen in vrede en draagt de zegen des
Heeren" of met "Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen
des Heeren". Daarop gaat de gemeente staan en neemt de
gebedshouding aan: gesloten ogen en gevouwen handen.
De HEERE zegene u en behoede u. De HEERE doe Zijn aangezicht
over u lichten en zij u genadig. De HEERE verheffe Zijn aangezicht
over u en geve u vrede. Amen (Numeri 6 vers 24-26).

Of:

De genade van onze Heere Jezus Christus, en de liefde van God, en
de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen (2
Korinthe 13 vers 13).

In verband met de Corona-omstandigheden wordt tijdelijk alleen digitaal
gecollecteerd; zie hiervoor de website www.gergem-hilversum.nl onder ‘Agenda’.
2
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Bijlage: bijzondere gelegenheden

vind u onder het kopje ‘liturgie’ na de formulieren voor de bediening
van de doop.
Dit formulier bestaat uit twee delen: het eerste deel gaat over
zelfonderzoek, het tweede deel over het werk van de Heere Jezus.
Na een gebed zingen we samen een psalm. De predikant maakt de
tafel klaar.
De predikant nodigt de gelovige gemeenteleden uit. Aan de tafel
denken wij in stilte aan onze Zaligmaker, terwijl wij brood en wijn
ontvangen.
Daarna zingen wij een psalm.
De predikant sluit de tafel en eindigt op de preekstoel met
dankgebed.

In deze bijlage krijgt u informatie over diensten die iets anders
verlopen. Diensten waarin de Heilige Doop of het Heilig Avondmaal
worden bediend, of waarin ouderlingen en/of diakenen worden
bevestigd.
Bij de bediening van de Heilige Doop
In de Heilige Doop laat God zien dat Hij genade wil geven aan
mensen die er niet om vragen en het niet verdiend hebben. De
kinderen van de gemeenteleden horen erbij.
Na punt 8 (het gebed) leest de predikant het ‘Formulier om de
Heilige Doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen’.
Dit formulier vind u in uw Bijbel achter de psalmen en de
belijdenissen, onder het kopje ‘liturgie’.
Na een kort gebed beantwoorden de ouders van de dopeling(en)
een aantal vragen.
Daarna zingen we samen psalm 105 vers 5.
Vervolgens vindt de doop zelf plaats en zingen we aansluitend psalm
134 vers 3.
De bediening wordt afgesloten met een kort dankgebed.
Hierna vervolgen we met punt 9 van de beschrijving.
Bij de bediening van het Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal is een symbolische maaltijd waarin wij denken
aan het lijden en sterven van de Heere Jezus en wat dat voor ons
betekent.
De gelovige leden van de gemeente mogen hiervan gebruik maken.

De dienst vervolgt met punt 12.
Bij bevestiging van ouderlingen en/of diakenen
Ouderlingen leiden de gemeente, diakenen zorgen voor mensen die
ondersteuning nodig hebben.
Zij worden in hun ambt (hun taak) bevestigd om aan te geven dat dit
niet zomaar een hobby is, maar een speciale opdracht van God.
De preek is nu iets korter, na punt 10 leest de predikant het
‘Formulier van bevestiging van de ouderlingen en diakenen’. Dit is
het zevende formulier onder het kopje ‘liturgie’. Dit formulier legt
uit wat de inhoud van deze ambten is.
Hierna beantwoorden zij enkele vragen, ontvangen zij Gods zegen
en enkele persoonlijke woorden.
Wij zingen hen een psalm toe, bijvoorbeeld psalm 20 vers 1.
De predikant spreekt een dankgebed uit.
De dienst vervolgt met punt 12.

De preek is nu iets korter, na punt 10 leest de predikant het
‘Formulier om het Heilig Avondmaal te houden’. Ook dit formulier
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VEELGEBRUIKTE TERMEN
Zonden:

Het overtreden van Gods regels / de
Wet van God.

Bekering:

Tot inkeer komen; afstand doen van
een zondig leven en een nieuw leven
met Christus beginnen; een innerlijke
verandering die door de Heilige Geest
wordt gewerkt.

Genade:

Iets krijgen wat je niet verdiend hebt,
helemaal gratis.

Geloof:

Dit betekent een ‘vast vertrouwen’
hebben in God en ‘zeker weten’ dat
Zijn Woord waarheid is. Zonder dat we
het kunnen zien (Hebreeën 11:1). De
Heilige Geest werkt dit in het hart.

Hemel:

De plaats waar God is en waar eeuwige
vreugde en aanbidding zal zijn.

Hel:

De plaats waar God niet is en waar
eeuwig pijn zijn zal.

Sacrament:

Twee instellingen van Christus. De
Doop en het Heilig Avondmaal.

(Kinder)doop:

Dit is een sacrament. Een kind krijgt
water op het voorhoofd. Dat
symboliseert dat God de zonden af wil
wassen.
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Heilig Avondmaal:

Terugdenken aan het lijden en sterven
van Christus en de daardoor verkregen
vergeving van zonden. Dit wordt
gedaan door het eten van brood en het
drinken van wijn.

Verbond:

Een ‘overeenkomst’, bijv. tussen God
en mensen.

Genadeverbond:

In dit verbond zijn alle mensen
opgenomen die bekeerd zullen
worden. In dit verbond gaat het erom
dat schuld wordt kwijtgescholden. Dit is
de schuld die de mens heeft tegenover
God vanwege zonden die zijn gedaan.

Gods deugden:

Deugden is een oud woord voor
eigenschappen. Hier wordt dus
bedoeld Gods liefde, barmhartigheid,
geduld, rechtvaardigheid en heiligheid.

Heere der Heirscharen:

Deze naam van God komt voort uit de
Griekse benaming die
Onoverwinnelijke betekent. Deze naam
duidt aan dat God de macht heeft over
alle legers of legermachten
(=heirscharen). Dus over alles de macht
heeft.

Heiliging:

Toegewijd leven voor God.

Heiligmaking:

Nadat de mens van God genade heeft
ontvangen (rechtvaardigmaking), gaat
God deze mens apart nemen en extra
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Menswording:

voor hem zorgen. Deze mens stelt alles
in het werk om zo weinig mogelijk
zonden te doen, omdat hij God geen
verdriet wil doen.
De komst van Jezus Christus op de
aarde door mens te worden. Hij werd
mens, maar bleef ook God. Doordat Hij
mens werd, werd Hij gelijk aan de
zondige mensen. Het enige verschil was
dat Jezus Christus geen zonde deed.

Middelaar:

Dit is de rol die Jezus Christus op Zich
heeft genomen nadat de mens in de
zonde was gevallen. Jezus Christus gaf
zijn leven om (be)Middelaar te worden
tussen een toornige God en de zondige
mens.

Rechtvaardigmaking:

God en de mens komen weer in een
goede verhouding met elkaar. Er vindt
verzoening plaats tussen God en de
mens. Deze verzoening kan alleen door
wat Jezus Christus in Zijn leven, lijden,
sterven, opstanding en hemelvaart
heeft gedaan. Dit was voor God
voldoende om, als Jezus Christus
bemiddelt, de mens vrij te spreken van
de eeuwige straf.

Staat van het leven:

De toestand waarin iemand zich
bevindt: is iemand bekeerd of
onbekeerd.

Zalig maken:

God spreekt een mens vrij van de
zonden die hij gedaan heeft.

Kerst:

Herdenking van de geboorte van de
Heere Jezus.

Goede Vrijdag:

Herdenking van de kruisiging van de
Heere Jezus.

Pasen:

Herdenking van de opstanding van de
Heere Jezus.

Pinksteren:

Herdenking van de zending van de
Heilige Geest uit de hemel op de
apostelen en andere gelovigen.

Heeft u vragen over de redactie, naar aanleiding van
bovengenoemde uitleg of over andere moeilijke woorden, neemt u
dan gerust contact op door een mail met uw vraag en gegevens te
sturen aan evangelisatie@gergem-hilversum.nl.
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