Klassiek
gereformeerde liturgie
1. Voorbereiding
Je voorbereiden op de dienst, misschien de
avond van tevoren, misschien ’s ochtends, of
als je in de kerk zit, vóór de kerkdienst.
2. Consistoriegebed
In de kerkenraadskamer wordt gebeden voor
de dienst en de mensen en de dominee.
Gebed door de ouderling van dienst.
3. Handdruk
De kerkenraad geeft het woord en het
vertrouwen aan de predikant, én het is een
teken dat de kerkenraad verantwoordelijk is
voor de dienst.
4. Mededelingen
5. Intochtspsalm / eerste (lof)lied
We beginnen niet met onze eigen gevoelens,
maar maken eerst God groot. Dat zet de

toon. Het gaat om Hem en om wie Hij voor
ons wil zijn. Daarom eerst een loflied.

6. Stilte
Twee mogelijkheden: (1) in persoonlijk stil
gebed vragen om een goede dienst, om de
leiding van de Heilige Geest, voor jezelf en
voor de anderen; (2) Stil zijn voor God, je
bewust zijn dat God erbij aanwezig is. Jezelf
richten op God. Daarom niet teveel zelf
praten, maar stil zijn.
7. Votum (bemoediging)
Votum = lett. ‘belofte’. God is erbij, we
mogen alles van Hem verwachten. Onze hulp
is van Hem. En de Here is niet zomaar
iemand: Hij is de Schepper van hemel en
aarde, Hij is betrouwbaar en Hij laat ons niet
uit zijn hand vallen. Geweldig om dit aan het
begin van de dienst te mogen horen. In dit
kader staat de dienst.
Psalm 124: 8: ‘Onze hulp is in de naam van
de Here die hemel en aarde gemaakt heeft’.
Psalm 146: 6: ‘die trouw houdt in
eeuwigheid’,
Ps. 138: 8: ‘en niet laat varen de werken van
zijn handen’.
8. Groet
Groeten = jezelf verbinden aan de ander.
De Here God zegt: fijn dat je er bent. Hij
zegt: Ik wil dat het echt goed met je gaat. Ik
wil je vrede geven. Kom maar bij Mij. Dat
mag altijd. Dat is genade.
‘Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Here Jezus Christus’ (Rom. 1: 7; 1
Kor. 1: 13) Soms aangevuld met de woorden
‘in gemeenschap met de Heilige Geest / door
de Heilige Geest die in ons woont en werkt’.
9. Klein Gloria
‘Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest. Als in den beginne, nu en immer, en
van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen’

10. Gebed van verootmoediging en
schuldbelijdenis
Als we bij God komen is dat in de eerste
plaats met ontzag en ook nederig (‘met
ootmoed’) en schroom. Want wie zijn wij?
We zijn niet helemaal rein en stralend, maar
bezoedeld. Daarom belijden we onze zonden,
in gedachten, woord en
daad en bidden God om
vergeving.
Een
soort
gezamenlijke biecht, dus je
moet
wel
‘meebidden’.
Soms is er even stilte zodat
je aan God jouw zonden
kunt noemen.
11. [bijpassend lied]
12. Woord van vergeving
Bij het kruis van Christus is vergeving en
verzoening. Daar mogen we komen met onze
zonden en onze wonden. We mogen het aan
Hem geven. Hij is voor ons gestorven zodat
wij zouden leven. Het is geen automatische
uitspraak – je moet wel ‘meedoen’.
12b. Kyrië gebed
Roep om ontferming over de nood van de
wereld. Heer, ontferm U (in het Grieks: kyrie
eleison), Christus, ontferm U, Heer ontferm
U.
13. [bijpassend lied]
13b. Na het kyrië gebed past een
glorialied, omdat de barmhartigheid van de
Heer geen einde kent.
14. Leefregel / wetslezing
Als we zijn vrijgesproken en vrij mogen
leven, hoe zullen we dan leven? Wat is Gods
wil voor ons leven. Daarom volgt nu een
leefregel. Soms de wet, uit Exodus 20, soms

een gedeelte uit het Nieuwe Testament,
waarin Paulus schrijft hoe de leden van de
gemeente met elkaar om moeten gaan.
15. [bijpassend lied]
16. Gebed om verlichting met de Heilige
Geest
We hebben het nodig dat de Heilige Geest de
woorden van God (door de Bijbel en
verkondiging) in ons hart brengt. Hij moet
ons verlichten (illuminatie) en ons hart
openen en alle blokkades uit de weg ruimen.
Daarom bidden we ook: Kom, Heilige Geest
(invocatie)
17. Schriftlezingen
De Bijbel is het woord van God. God heeft
gesproken en gehandeld in de geschiedenis
en wil door de Bijbel ook tot ons hier en nu
spreken. Vaak een gedeelte uit Oude en
Nieuwe Testament om te laten blijken dat ze
bij elkaar horen. Jezus zegt: ‘Gelukkig wie
het woord van God horen en in hun hart
bewaren, ernaar leven’ (Luc. 11:28)

20. Lied na de preek
21. Dankzegging en voorbede
Danken voor wat God wil brengen en geven,
in het leven en in het bijzonder in de preek.
Bidden om de vrucht hiervan in ons leven.
Voorbeden, met name voor mensen in nood
(ver weg en dichtbij), zieken, voor de kerk
(verbreiding van het goede nieuws van
Jezus) en de overheid. NB dat bidden voor
mensen ook betekent dat je daadwerkelijk
moet helpen. Helpen is geven, daarom hoort
het bij de inzameling van de gaven.
22. Inzameling van de gaven
We geven voor mensen in nood (diaconie) en
om de kerk in stand te
houden
(NB
ook
vaste
vrijwillige bijdrage). Het is
ook een symbool: we geven
nu een paar euro, maar
daarmee laten we zien dat we
ons hele leven aan God en
aan zijn dienst (en dus ook
aan andere mensen) geven. Het gaat om
toewijding aan God en beschikbaar stellen
aan zijn dienst. Dus geen pauze.
23. Slotlied

18. bijpassend lied
19. Verkondiging
Uitleg en toepassing. De Bijbel verstaan
zodat het ons hart raakt, we bemoedigd en
getroost worden, soms om te vermanen en
richting te krijgen. Voor het geestelijke leven
en het alledaagse leven.

24. Heenzending en zegen
Heenzending = ‘Ga dan heen in vrede…’
Twee zegenformules:
•
De genade van onze Heer, Jezus Christus
en de liefde van God en de gemeenschap
van de heilige Geest zij met u allen (2
Kor. 13: 13)
•
De HERE zegene u en bescherme u, de
HERE doe het licht van zijn gelaat over u
schijnen en zij u genadig, de HERE wende
u zijn gelaat toe en geve u vrede (Num.
6: 24-27)

DE KERKDIENST

Overzicht
•
Intochtspsalm / eerste (lof)lied
•
Stilte
•
Bemoediging en groet
•
gebed van verootmoediging
•
[lied]
•
woord van vergeving /
genadeverkondiging
•
[lied]
•
óf Kyrie & gloria
•
leefregel / wet
•
lied
•
gebed bij de opening van de HS / om
verlichting met de Heilige Geest
•
Schriftlezingen
•
lied
•
Prediking
•
lied
•
gebeden en gaven
•
slotlied
•
heenzending en zegen

