
Liturgie 
Bethlehemkerk Papendrecht

Aanvullende toelichting: 

* 
De met een * aangegeven onderdelen van de liturgie kan de predikant naar eigen keuze 
en inzicht invullen. Deze onderdelen komen niet in iedere eredienst voor of krijgen steeds een 
andere invulling. 

#
De met een # aangegeven onderdelen van de liturgie komen alleen in bijzondere diensten 
voor. De liturgie is opgezet als een vaste basis. Bijzondere onderdelen kunnen op de aange-
geven plaatsen worden toegevoegd, zonder dat daarmee het karakter van de (wekelijkse) 
eredienst als basis van het vieren van ons geloof verdwijnt.



DIENST VAN VOORBEREIDING

• Voorbereidend orgelspel

• Lied van voorbereiding (de kerkenraad komt binnen)

• Verstilling 
 - Moment om ons in stilte te richten op God.

• Handdruk ouderling van dienst en predikant
 - De kerkenraad draagt de verantwoordelijkheid voor de dienst over aan de predikant. 

• Opening van de dienst
 - De predikant heet ons welkom en geeft eventueel een korte inleiding op het thema

• Aanvangspsalm
 - Een psalm staat voor de verbinding met het volk Israël.  

• Bemoediging en groet
 - Korte samenvatting van ons geloof in en onze afhankelijkheid van God. 

• Klein Gloria ~ Lied 195 (kan ook wel eens een ander Glorialied zijn) 
 - Ons antwoord op de bemoediging en groet, gericht aan God
 
Uitzonderingen: 

We zingen geen Glorialied tijdens Advent en de Lijdenstijd (dan is uitbundigheid niet gepast). 
Op Eerste Kerstdag zingen we het groot gloria,’Ere zij God’.

• Gebed van toenadering/ Kyrië/ Schuldbelijdenis/Genadeverkondiging/Aanmoediging  
 tot leven*
 - We lezen en richten ons op God en de Bijbel; wat gebeurt er in de wereld om ons en  
 heen en wat kunnen we meenemen in ons dagelijks leven?

• Antwoordlied

DIENST VAN HET WOORD

• Gebed bij het openen van de Bijbel
 - Voordat we de Bijbel openen, vragen we God of Hij ons wil helpen Zijn Woord en Evan 
 gelie te begrijpen, door zijn Heilige Geest. 

• De kinderen gaan naar de kindernevendienst
 - De kinderen krijgen voorin de kerk een voorproefje van waar ze het in de kinderneven 
 dienst over gaan hebben.

• Kinderlied
 - De kinderen gaan achter het licht, wat staat voor Christus, de kerk uit.  

• Schriftlezing(en)
 - We lezen en luisteren naar de lezing(en) uit de Bijbel. 

• Antwoordlied: Lied / Psalm 
 - Met dit lied reageren we als gemeente op de lezingen. 

• Verkondiging
 - De predikant geeft (achtergrond)informatie over de gelezen stukken uit de Bijbel, 
 zodat we beter begrijpen wat er bedoeld wordt. 

• Muzikale meditatie
 - Moment om de woorden van de verkondiging op ons in te laten werken.

• Geloofsbelijdenis*
 - We spreken uit waar we in ons geloof voor staan.

• Flexibel moment#
 - Dit element kan ingezet worden voor een ‘speciaal’ moment binnen een dienst. Denk  
 daarbij aan dopen, avondmaal vieren, bevestiging van ambtsdragers, trouwen, doen  
 van belijdenis, overstappen van de jeugd, etc. 

• Antwoordlied*

• Inzameling van de gaven, 
 - Gemeenteleden zamelen de gaven in.
 - Toelichting op de besteding van de ingezamelde gaven.
  1. Diaconie (voor het werk in de wereld)
  2. Kerkrentmeesters (voor de instandhouding van de kerk)
  3. Onderhoud kerkelijke gebouwen (voor de instandhouding van de gebouwen)

DIENST VAN DE GEBEDEN

• Pastorale mededelingen
 - Mededelingen over ziekte, geboorte, trouwen, overlijden of andere (zorgelijke) 
 gebeurtenissen waar gemeenteleden mee te maken krijgen.
 
• Gebeden
 - Tijdens de gebeden spreekt de predikant een dankgebed uit, een gebed over de  
 gaven en de voorbede vanuit de pastorale mededelingen. Er is ook ruimte voor stil 
 gebed, waarin we in stilte als gemeente nog onze eigen zorgen of dankbaarheid kunnen  
 delen. We sluiten af met het gezamenlijk uitgesproken Onze Vader. 
 
• Mededelingen 
 - De predikant kan op dit moment nog aanvullende mededelingen doen. 

• Slotlied
 - Lied ter afsluiting van de dienst. Tijdens dit lied is er gelegenheid om de kinderen op te  
 halen vanuit de oppas, zodat ook zij de zegen voor de nieuwe week ontvangen. 

• Wegzending en Zegen
 - We krijgen de zegen van God mee en de opdracht om het evangelie te laten blijken in  
 en uit ons eigen leven. 

• Amen (1x, gezongen)

• Handdruk van de ouderling van dienst en de predikant
 - De predikant draagt de verantwoordelijkheid voor de dienst over aan de kerkenraad.

• Uitleidend orgelspel of lied van de muziekgroep
 - We verlaten de kerk.


