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Liturgie bij reguliere erediensten 

In onze wijkgemeente gelden voor de liturgie de volgende uitgangspunten: 

 In de eredienst worden psalmen gezongen, in de berijming van 1773. De psalmen zijn in de 

Schrift overgeleverd en bij het zingen hiervan geven wij God de hoogste eer en putten wij 

uit de schatten die de psalmdichters vertolkten over de vele aspecten van het 

(geloofs)leven. Tijdens Zijn rondwandeling op aarde heeft Jezus Zelf ook psalmen gezongen. 

Tevens komt in het zingen van de psalmen onze verbondenheid met Israël en met de Kerk 

der eeuwen tot uiting. 

 Bij de schriftlezing wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling.  

 In de kerkdienst worden vooraf afkondigingen gedaan door een ouderling. 

Liturgie bij bijzondere erediensten 

Tijdens bijzondere diensten zijn de volgende liturgische aandachtspunten van toepassing: 

Algemeen: 

 Bij het gebruik van formulieren wordt gebruik gemaakt van de hertaalde formulieren 

uit de gereformeerde traditie. 

 Bij de meeste bijzondere diensten zal met het oog op de gasten gebruik gemaakt worden 

van een voorgedrukte liturgie. 

 In de sacramentsdiensten wordt door de predikant aan de kinderen kort uitgelegd wat het 

betreffende sacrament betekent. 

 De vrouwen worden verzocht bij deelname aan de sacramenten een hoofdbedekking te 

dragen. 

 De diensten worden opgenomen en uitgezonden. Het fotograferen en filmen door derden 

is tijdens de kerkdienst niet toegestaan.  

 In de bijzondere dienst zingen wij de laatste psalm staande. 

 Bij een bericht van overlijden (bij de afkondigingen in de eredienst) van een gemeentelid 

uit de eigen wijkgemeente draagt de predikant de voorzang aan.  

 

Heilig Avondmaal: 

 Het sacrament van het Heilig Avondmaal zal viermaal per jaar worden bediend. 

 Op de zondag voorafgaand aan de bediening van het Heilig Avondmaal zal er een 

voorbereidingsdienst worden gehouden. 

 Na de bediening van het Avondmaal zal de nabetrachtingdienst worden gehouden.  

 

Doopdienst: 

 Bij gelegenheid zal de mogelijkheid geboden worden tot bediening van het sacrament van 

de Heilige Doop. Voor de doopdiensten zijn de volgende aandachtspunten afgesproken: 

De te dopen kinderen worden voor het stellen van de vragen de kerk ingebracht en na de 

doop plechtigheid teruggebracht. 

 De dopelingen krijgen na de doop een tekst mee. 
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Trouwdienst: 

 Op verzoek van een bruidspaar is het mogelijk om voor of na de trouwdienst enkele 

liederen te zingen. 

 Na de trouwdienst worden de wederzijdse ouders uitgenodigd aanwezig te zijn bij de 

afsluiting in de consistorie. 

 

Eeuwigheidszondag 

 Tijdens de dienst op eeuwigheidszondag worden a l l e  namen van de overledenen uit 

de gemeente in het afgelopen kerkelijk jaar voorgelezen, gevolgd door het staand zingen 

van een passende psalm. 

 

Israëlzondag: 

 Op de eerste zondag in oktober (Israëlzondag) wordt er in de prediking, meer dan anders, 

aandacht geschonken aan het volk van Israël. Dit vanwege onze onopgeefbare 

verbondenheid met dit volk.  

 

Dienst kerk school en gezin: 

 In januari zal in samenspraak met de commissie “kerk, school en gezin” de kerkdienst in 

het teken staan van het thema dat in de week daarvoor behandeld is op de basisscholen 

van de gemeente.  

Praktische uitwerking 

 De erediensten van onze wijkgemeente worden gehouden in de Nieuwe Kerk aan de 

Nieuweweg. De diensten zijn om 9.30 en om 18.00 uur. 

 Diensten die gezamenlijk gehouden worden met alle drie de wijkgemeenten 

(nieuwjaarsmorgen, morgendienst van bid- en dankdag, 2e feestdagen) zullen 

plaatsvinden met gebruikmaking van de liturgie van wijkgemeente 3 (Zuid), ongeacht de 

dienstdoende kerkenraad of predikant. 

 Het gebed speelt een belangrijke rol in de eredienst. Het gebed dient zo mogelijk een 

meervoudig karakter te hebben in de zin van: klacht, schuldbelijdenis, vraag, voorbede, 

dankzegging, lofprijzing. Hiervoor worden wekelijks (door de commissie voorbede) zaken 

aangedragen. 

 Bij ziekte en overlijden worden gemeenteleden opgedragen in de voorbeden, tenzij dat er 

expliciet is aangegeven dat dit niet op prijs wordt gesteld. Dit moet dan wel bekend zijn bij 

de wijkkerkenraad, omdat er van tevoren niet altijd contact is met betrokkene(n). Vragen 

vanuit de gemeente voor de voorbede worden door de wijkkerkenraad meestal positief 

gehonoreerd. In uitzonderlijke gevallen zal de wijkkerkenraad hier niet op in gaan. 

Hierover zal altijd een inhoudelijke terugkoppeling plaats vinden met degene die een 

verzoek om voorbede heeft gedaan.    

 Consistoriegebed: 

Het consistoriegebed (voor en na de dienst) wordt gedaan door de dienstdoende 

ouderling. Deze zal de predikant ook naar de kansel begeleiden en hem daar namens de 

wijkkerkenraad de hand drukken en Gods zegen toewensen. 


