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Inleiding

Deze uitleg van de liturgie (of programma van de eredienst) is bedoeld
om u iets meer te vertellen over de gebruiken tijdens de kerkdienst. We
lekggen uit wat de bedoeling van de verschillende onderdelen van de
kerkdienst is, zodat u begrijpt waarom we het zo doen; en we hopen dat u
zich hierdoor meer thuis zult voelen in onze kerkdiensten.
De Psalmen om te zingen en het Bijbelgedeelte om
te lezen worden elke kerkdienst aangekondigd op het
liturgiebord, dat links van de preekstoel aan de muur
hangt.

Inleidend orgelspel

Voordat de kerkdienst begint, wordt het orgel
bespeeld door één van onze organisten. Dit dient
verschillende doelen: het geeft rust onder de
kerkbezoekers (u hoort nauwelijks storend gepraat) en
het leidt onze gedachten naar de inhoud van het lied
als voorbereiding op de preek.

Binnenkomen van de kerkenraad

Nadat het orgelspel gestopt is, komt de kerkenraad
vanuit de kerkenraadskamer de kerkzaal binnen. De
kerkenraad bestaat uit de predikant, de ouderlingen en
de diakenen. Elk hebben ze een verschillende taak.
De dominee wordt door de ouderling van dienst naar de preekstoel
gebracht en de zegen toegewenst. De ouderling zegt dan: ‘Zegen’. De
handdruk bij de preekstoel maakt voor de gehele gemeente duidelijk dat de
dominee of ouderling handelt in opdracht van de kerkenraad, die op haar
beurt de gemeente bijeen heeft geroepen.
Als de dominee verhinderd is en er kan geen andere predikant
voorgaan, dan wordt een leesdienst gehouden. Dit betekent dat één van
de ouderlingen een preek voorleest, die een andere predikant geschreven
heeft.

Stil gebed

Dan volgt het stil gebed. Er kunnen mannen gaan staan onder dit gebed
(een ieder is daarin vrij), de vrouwen blijven zitten. In het stil gebed kunt u
persoonlijk God vragen deze kerkdienst te zegenen, de dominee of ouderling
te helpen in het preken of lezen en te bidden of de preek u tot nut mag zijn.
U mag ook vragen of de Heere u wil helpen om de preek goed te kunnen
onthouden of dat u niet afgeleid mag worden tijdens de preek. Om onszelf
in het bidden niet te laten afleiden, gebeurt het altijd met gesloten ogen en
gevouwen handen.

Overige gebruiken

Misschien vraagt u zich af waarom de meisjes en vrouwen in onze kerk een
hoed dragen. De grondslag hiervoor vinden we in de Bijbel, in de 1e brief van
Paulus die hij schreef aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 11 vers 5.

Mededelingen kerkenraad

Bij aanvang van de dienst wordt er vanaf de kansel vaak een aantal
mededelingen namens de kerkenraad gedaan. Zoals belangrijke
bijeenkomsten in de week of het doel van de collecten.

Votum en zegengroet

Het votum dat nu volgt, is gemeenschappelijk; daarmee begint de
feitelijke kerkdienst. Votum is een woord uit het klassieke Latijn, dat een wens of
gebed betekent, waarbij men tegelijkertijd een gelofte doet.
U kunt dit votum vinden in psalm 124 vers 8, met daaraan gekoppeld
een gedeelte uit psalm 146 vers 6 en psalm 138 vers 8. In het votum
belijden we dat God ons in deze dienst bij elkaar heeft geroepen en
bidden we die trouwe God om Zijn hulp en ondersteuning (Psalm 121). De
predikant kan dit ook anders invullen, bijv. uit Psalm 123. In het eerste
gedeelte is de predikant dus vrij in zijn woordkeus. Daarna klinkt het eerste:
‘Amen’.
De zegen of vredegroet die op het votum volgt is ontleend aan Efeze 1 vers 2
en Galaten 1 vers 3. Vaak wordt ‘s middags een andere zegen gebruikt, zoals
u die kunt vinden in Openbaringen 1 vers 4 en 5 of in 1 Timotheüs 1 vers 2.

Omdat de dominee deze zegengroet uitspreekt als gevolmachtigde van
de Heere Jezus, ontvangen we als gemeente deze groet ook in de
gebedsgestalte: met gesloten ogen en gevouwen handen, de gemeente blijft
dan zitten. De zegengroet wordt beëindigd door het ‘Amen’ van de dominee.

Zingen van de openingspsalm

De dominee of ouderling noemt vervolgens de openingspsalm (of één van de
gezangen die in ons Psalmboek achter de psalmen staan).
Argumenten voor gemeentezang vinden we terug in de Bijbel:
Efeze 5 vers 9 en Kolossenzen 3 vers 16. In onze kerk zingen we de
psalmberijming die in het jaar 1773 uit drie berijmingen is samengesteld en
we zingen deze niet-ritmisch.

Lezen van de 10 geboden of de geloofsbelijdenis

Na het zingen wordt door de ouderling van dienst de Tien Geboden (in de
morgendienst) of de Apostolische Geloofsbelijdenis (in de middagdienst)
gelezen. Op bijzondere dagen wordt ook wel de geloofsbelijdenis van Nicea
gelezen, deze staat achter de berijmde Psalmen.
De Tien Geboden kunt u vinden in Exodus 20 vers 1 t/m 17 en in
Deuteronomium 5 vers 6 t/m 21. Deze Tien Geboden of de ‘Wet des
HEEREN’ heeft twee functies: Het is de spiegel waarin ik, bij het licht van
Gods Geest, mijn zonden zie tegenover God. Ieder wordt opgeroepen
zijn eigen hart en leven te toetsen aan de norm die God in de Tien Geboden stelt.
De wet is ook een leefregel van dankbaarheid, namelijk de richtlijn voor een
heilig leven dat de Heere behaagt en overeenstemt met Zijn geboden.
Het Credo (Latijn voor ‘Ik geloof’) of de Apostolische Geloofsbelijdenis dat
‘s middags wordt uitgesproken, heeft een ander karakter dan de wet. Bij
het belijden van het geloof gaat het ten diepste om het aanvaarden van de
vergeving van de zonden met heel je hart. Belijden is uitspreken wat je
gelooft. Het geeft ook een samenvatting van het Evangelie.
Op bid- en dankdag voor gewas en arbeid (in maart en november) wordt
als geloofsbelijdenis meestal zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus
gelezen, dat gaat over Gods trouwe zorg voor ons in ons dagelijks leven en
wat we daarvoor aan Hem mogen vragen.

De Heidelbergse Catechismus staat achter in het Psalmboek. Het
is een onderwijzing in de christelijke leer in vraag en antwoord,
gegrond op de Bijbel. Omdat we dit onderwijs belangrijk vinden,
wordt in de middagdienst vaak ook uit de Heidelbergse Catechismus
gepreekt.
Lezen van een gedeelte uit de Bijbel (de Schriftlezing)
De Schriftlezing is het hoofdmoment in de
gereformeerde eredienst. Want daarin spreekt God
Zelf tot ons door Zijn eigen Zoon en door Zijn profeten,
psalmisten en apostelen.
Het is de ouderling van dienst die de Schriftlezing doet.
Daarmee wordt de dominee samen met alle gemeenteleden onder het gezag van het Woord van God geplaatst.
Openbaar gebed
Dit gebed bevat tenminste de volgende 4 elementen, die steeds weer
terugkeren:
• De hartelijke erkenning van God als Schepper van
hemel en aarde en van Zijn almacht, alwetendheid,
grootheid, majesteit en lof. Hem komt alle eer toe
voor Zijn grote werken in de schepping en in de
verlossing van Zijn volk uit de macht van de zonde.
• Onmisbaar is de verootmoediging en de schuldbelijdenis voor God. Wij
vernederen ons voor God omdat we Zijn Wet (de Tien Geboden) steeds
maar weer overtreden. We belijden dat we Gods zegen en genade niet
verdiend hebben en we pleiten op het offer van de Heere Jezus.
• Wij vragen om de verlichting van ons hart en verstand door de Heilige
Geest, zodat hetWoord van God open mag gaan voor hen die God nog niet
persoonlijk in hun hart kennen. En zodat degenen die Hem wel
persoonlijk kennen door de preek gesterkt mogen worden in hun hart.
• Wij bidden voor alle nood van de christenen in de omgeving en wereldwijd, en voor alle zorg en verdriet van kerkleden. Met name
in de middagdienst bidden we God of Hij onze overheid en ons
Vorstenhuis wijsheid wil geven om ons land overeenkomstig Gods
Woord te besturen en regeren.

Collectezang

Tijdens het zingen van deze psalm wordt gecollecteerd.
Het collecteren wordt gedaan door de diakenen. Er
wordt geld ingezameld voor diaconie (hulp aan arme
gezinnen en goede doelen), kerk (onderhouden van
de predikant, de eredienst en de kerkelijke activiteiten) en rente, aflossing en onderhoud van de kerkelijke
gebouwen.

Preek

De preek is de uitleg en de toepassing van het
gelezen Schriftgedeelte. Zo wordt de waarheid van
het Woord van God door middel van de preek dichtbij
ons gebracht. Ook wordt de opdracht uit 2 Timotheüs
4 vers 2 (Predik het Woord) uitgevoerd. Zowel de eis
van Gods Wet en dat we schuldig staan tegenover God,
als het Evangelie van vergeving van zonden door het
offer van de Heere Jezus komen aan de orde.
Tijdens de preek wordt heel specifiek ingegaan op het toepassen van de
preekinhoud in ons alledaags (geestelijk) leven.

Dankgebed

In het dankgebed danken we God voor het Woord dat Hij gaf en voor de
uitlegging en voor de kracht die Hij de dominee of ouderling heeft
gegeven. Ook vragen we God of Hij dat Woord z’n kracht wil laten doen in onze
harten en levens. Tenslotte vragen we God om een zegen voor de nieuwe
werkweek, om kracht om ons werk te doen en om Zijn bescherming.

Slotzang

Een afsluitende psalm wordt gezongen, waarvan de inhoud aansluit bij de
preek.

Zegengroet

De zegengroet wordt aangekondigd met “Gaat heen in vrede en draagt met
u de zegen des Heeren” of met “Verheft uw harten tot God en ontvangt de
zegen van de Heere”.

Daarop gaat de gemeente staan en neemt de houding van het gebed aan:
gesloten ogen en gevouwen handen. Vervolgens spreekt de dominee de
zegen uit, waarbij gebeden wordt om de genade van de Heilige Geest.
Daarom zal de dominee zijn handen ook zegenend uitbreiden over de
gemeente.
De zegen kan verschillend zijn:
• in de morgendienst wordt vaak de nieuwtestamentische zegen uit 2
Korinthe 13 vers 13 gebruikt, of Romeinen 16 vers 24, 1 Korinthe 16 vers
23 of Galaten 6 vers 18;
• in de middagdienst wordt vaak de zegen uit het Oude Testament gebruikt,
zoals we die vinden in Numeri 6 vers 24 t/m 26 (ook afgedrukt op de
achterkant van deze brochure);
• in geval van leesdienst gebruikt de ouderling de zegenbede uit het
laatste vers van de ‘Avondzang’, een gezang achter in het Psalmboek.

Uitleidend orgelspel

Daarna wacht de dienstdoende ouderling de dominee
of ouderling op, wenst hem de zegen en drukt deze de
hand. Dan verlaat de kerkenraad als eerste de kerkzaal.
Als het orgel begint te spelen, verlaten ook de overige
aanwezigen de kerk.

Collecte bij de uitgang

Bij de uitgang wordt vaak nog een derde collecte
gehouden voor een specifiek doel. Het doel wordt aan
het begin van de dienst bij de mededelingen genoemd,
zodat u weet waaraan u kunt geven.

Informatie van de evangelisatiecommissie

Heeft u nog vragen over onze kerkdiensten, heeft u behoefte aan een
gesprek of wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met de
evangelisatiecommissie. De contactgegevens kunt u vinden op de
achterkant van deze brochure.

"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!"
Numeri 6 vers 24-26

Contactgegevens
Christelijke Gereformeerde Kerk
Alphen aan den Rijn
Prinses Marijkestraat 69
2404 BB Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172-474300
Website: www.cgkalphen.nl

Predikant
Ds. A. Hoekman
Vijverstraat 3
2405 BW Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172-470040
E-mail: predikant@cgkalphen.nl

Evangelisatiecommissie
1e contactpersoon:			
2e contactpersoon:			
E-mail:					

Dirk van Buren — 0172-578049
Gert-Jan Buth — 0172-653065
DGGD@cgkalphen.nl

