beschrijving

Vooraf:
➢ Je kunt van ons een Bijbel krijgen.
➢ Op de twee wandborden zie je staan welke psalmen we zingen
en welk bijbelgedeelte we lezen. Psalmen zijn op rijm gezette
liederen uit de Bijbel.
➢ Je mag gerust iemand om hulp vragen.
Onze kerkdienst:
1. Inleidend orgelspel afgesloten door het luiden van de klok.
2. Na binnenkomst van de kerkenraad volgt een stil gebed. De
mannen staan bij het gebed uit eerbied voor God.
3. De predikant spreekt 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.

4. We zingen een psalm (de eerste op het wandbord).
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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).

In de tweede dienst spreekt de ouderling namens de gemeente haar
geloof uit met de woorden van de Twaalf Artikelen:
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.

6. In aansluiting hierop zingen we een psalm.
7. De ouderling leest een gedeelte uit de Bijbel voor.

8. De predikant 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 op (dit noemen we collecteren).
10. De predikant gaat nu preken. Hij legt uit wat het gelezen
bijbelgedeelte voor ons betekent.
11. Na het grootste gedeelte van de preek zingen we een psalm.
12. Nu volgt het laatste gedeelte van de preek.
13. De predikant gaat voor in dankgebed.
14. Er worden enkele mededelingen gedaan over het gemeenteleven
in de nieuwe week.
15. We zingen nog een psalm.
16. De predikant legt de zegen van God op de gemeente. Wij gaan
hierbij staan.
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).

17. Uitleidend orgelspel. Soms een extra collecte.
Ben je te gast? De koffie staat klaar! Vraag even na bij de koster.
Wil je verder contact? Bel dan met Henk-Jan van Voorst,
030 – 303 36 25 of mail naar incontactmet@gergemzeist.nl.
Gods zegen op je levensweg!

Bijlage: bijzondere gelegenheden
In deze bijlage krijg je 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 je 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 preek is nu iets korter, na punt 11 leest de predikant het ‘Formulier
om het Heilig Avondmaal te houden’. Ook dit formulier vind je 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.
Dit gebeurt drie keer, waarna de predikant de tafel sluit en op de
preekstoel met dankgebed eindigt.
De dienst vervolgt met punt 15.
Bij bevestiging van ouderlingen en/of diakenen
Ouderlingen leiden de gemeente, diakenen zorgen voor mensen die
een steuntje nodig hebben.
Zij worden in hun ambt (hun taak) bevestigt 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 11 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 psalm 20 vers 1 toe.
De predikant spreekt een dankgebed uit.
De dienst vervolgt met punt 15.

