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WELKOM IN DE KERK 
 
Misschien bent u vandaag voor het eerst in de kerk. Of voor het eerst in 
een Hervormde Gemeente. Dan gebeurt er in deze kerkdienst 
waarschijnlijk van alles wat nieuw is voor u. 
 
Omdat we het belangrijk vinden dat u zich thuis voelt en begrijpt wat er 
gebeurt, leggen we in dit boekje uit wat u kunt verwachten. 
 
Sommige diensten zien er iets anders uit dan in dit boekje staat 
beschreven. In dat geval is er meestal een liturgie (een boekje dat u krijgt 
uitgedeeld en waarin staat hoe de betreffende dienst verloopt). 
 
Een uitzondering zijn de diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt 
gevierd. Dan wordt er geen liturgie uitgedeeld, maar verloopt de dienst 
wel anders. Voor in de kerk staat dan een tafel opgesteld en tijdens de 
dienst gaan veel volwassen mensen (leden van de gemeente) naar de 
tafel toe om een stukje brood en een slokje wijn te gebruiken. Een 
gebruik dat al eeuwen oud is en je terugziet in allerlei kunstwerken, zoals 
op het fresco (muurschildering) van Leonardo da Vinci, genaamd ‘Het 
Laatste Avondmaal’ (getoond op de voorkant van dit boekje). 
De Heere Jezus heeft het Avondmaal ingesteld, net voordat Hij stierf. 
Daarbij gaf hij de opdracht aan Zijn volgelingen om dit te blijven vieren 
om Hem te gedenken. 
 
Als u tijdens de dienst toch een vraag heeft, of het loopt iets anders dan 
in dit boekje staat beschreven, voelt u zich dan vrij om aan degene die 
naast u zit om uitleg te vragen. Ook kunt u na afloop uw vraag stellen aan 
een gastheer of -vrouw. Zij staan voor en na de kerkdienst in de hal van 
de kerk en zijn te herkennen aan een naambordje. 
 
Wij wensen u een fijne kerkdienst! 

Welkom in de kerk!  
  



 

UITLEG KERKDIENST 
 
Kerkdienst 
De kerkdienst is een ontmoeting tussen God en zijn gemeente. Tijdens die 
ontmoeting spreekt God tot de gemeente via de Bijbel en de uitleg van de 
Bijbel. Met gebed en zingen geven we God antwoord en geven we Hem 
eer. In de kerkdienst horen we wie God is, we ontdekken wie wij zelf zijn 
en we luisteren naar hoe God graag wil dat wij leven.  
Tijdens een kerkdienst is er ook de onderlinge ontmoeting van 
gemeenteleden en gasten. In die ontmoeting staan meeleven met elkaar 
en het gesprek over God en geloven en het alledaagse leven centraal.  
 
Bijbel 
Aan het begin van de kerkzaal, rechts om het hoekje bij de 
toegangsdeuren, ligt een stapel Bijbels. U kunt er één meenemen de 
kerkdienst in, zodat u kunt meelezen als er uit de Bijbel wordt gelezen. 
 
Nieuwsbrief 
Aan het begin van de kerkzaal, bij de deuren, hangt een houten bakje 
waarin de nieuwsbrief te vinden is. In deze nieuwsbrief vindt u 
nieuwsberichten over gemeenteleden en informatie over allerlei 
activiteiten van de gemeente. 
 
Predikant/dominee/proponent 
Degene die de dienst leidt is een predikant/dominee of proponent 
(predikant in opleiding). Tijdens de kerkdienst neemt hij plaats op de 
preekstoel.  
 
Kerkenraad 
De kerkenraad bestaat uit ouderlingen en diakenen. Deze mannen zijn 
door de gemeente gekozen om leiding te geven aan de gemeente. 
 
 
 

  



 

ONDERDELEN KERKDIENST 
 
Een kerkdienst heeft vaak een vast patroon. Hieronder zijn de onderdelen 
van een gewone kerkdienst beschreven. 
 

Mensen nemen plaats op een zelf te kiezen plek en praten soms wat 
met elkaar. Het orgel klinkt op de achtergrond. Ook u mag gaan zitten 
waar u wilt. Alleen de banken helemaal rechts voor in de kerk blijven 
leeg. Aan het begin van de dienst gaat hier de kerkenraad zitten.  
 

Binnenkomst kerkenraad en afkondigingen 
 

Rond 9.30 uur komen de kerkenraad en de predikant rechts voorin de 
kerkzaal binnen. Eén van de kerkenraadsleden doet afkondigingen; dat 
zijn mededelingen die gaan over de dienst, over gemeenteleden en over 
bijzonderheden voor de komende week.  
 

 Zingen (staande) 
 

We zingen het eerste lied. Hierbij gaat iedereen (zo mogelijk) staan.  
De liederen die we in de kerkdienst zingen staan aangegeven op de 
borden links en rechts van de preekstoel. De teksten van de liederen 
worden weergegeven op het scherm boven de preekstoel. Het zingen 
wordt meestal begeleid door het orgel, regelmatig ook door de 
muziekgroep SOL (Sound of Life). 
 

Hand geven (staande) 
 

Een kerkenraadslid geeft de predikant een hand. Daarbij wenst hij de 
predikant Gods zegen en draagt de verantwoordelijkheid van de 
kerkdienst over aan de predikant. 
  



 

 
 

Stilte (staande) 
 

Iedereen is stil. Tijdens de stilte worden we stil voor de Heere God, staan 
we stil bij Zijn aanwezigheid en bidden of Hij de kerkdienst wil zegenen. 

 
Votum en groet (staande) 
 

De predikant spreekt het votum en de groet uit. Deze woorden staan in 
de Bijbel. 
Votum: letterlijk ‘wijding’. De predikant spreekt uit dat we afhankelijk zijn 
van Gods hulp. Tijdens deze uitspraak mag u uw ogen sluiten. Het votum 
wordt afgesloten met het woord ‘amen’ (het is waar en zeker). Hierna 
kunt u uw ogen weer opendoen. 
Groet: de predikant groet de gemeente namens God. De groet begint 
met: ‘Genade zij u en vrede…’ en sluit af met ‘amen’. Nu gaan we zitten. 

 
Zingen 
 

We zingen het tweede lied. 
 

Lezen van de Tien Geboden (’s morgens) of Geloofsbelijdenis (’s 
middags) 

 
Tien Geboden: worden ook wel Tien Woorden genoemd. Ze staan in de 
Bijbel in het Bijbelboek Exodus, hoofdstuk 20. De Tien Geboden zijn een 
samenvatting van hoe de Heere God wil dat we leven. De geboden zijn 
bedoeld als bescherming voor ons leven (voor ons bestwil) en als spiegel 
(bedenk bij elk gebod eens hoe dat in uw/jouw leven een plaats krijgt). 
Regelmatig wordt een ander Bijbelgedeelte gelezen, dat op een andere 
manier verwoordt hoe God wil dat ons leven eruit ziet. 
Geloofsbelijdenis: dit is een samenvatting van wat we geloven. Vaak 
wordt de ‘Apostolische Geloofsbelijdenis’ uitgesproken. Deze belijdenis is 
al in de derde eeuw na Christus geschreven en wordt wereldwijd in alle 
christelijke gemeenten als kern van het geloof gehanteerd. 



 

 
Zingen 
 

We zingen het derde lied. 
 

Gebed 
 

De predikant bidt hardop, waarbij we onze ogen sluiten en handen 
vouwen uit eerbied voor God. De predikant bidt o.a. om Gods hulp bij het 
lezen van de Bijbel en bij het begrijpen van de preek. Als de predikant 
‘amen’ zegt, is het gebed afgelopen. 
 

Bijbellezing 
 

We lezen een stukje uit de Bijbel. De tekst die gelezen wordt, is te zien op 
het scherm. U kunt het stukje ook opzoeken in de Bijbel en daarin 
meelezen. 
 

Zingen 
 

We zingen een (kinder)lied. 
 
Kindermoment 
De kinderen mogen naar voren komen. De dominee legt aan hen uit waar 
het in het Bijbelgedeelte over gaat. Hiervoor gebruikt hij vaak een 
alledaags voorbeeld. 
 

Zingen 
 

We zingen het vijfde lied. 
  



 

 
Preek 
 

De predikant legt uit wat het Bijbelgedeelte dat hij zojuist voorlas 
betekent, wat God tegen ons wil zeggen door dit gedeelte en hoe het 
voor ons van toepassing is in ons dagelijks leven. De preek duurt meestal 
30-40 minuten. Aan het einde sluit de predikant af door ‘amen’ te zeggen. 
 

Zingen 
 

We zingen het zesde lied. 
 

Gebed 
 

De predikant spreekt een gebed uit, waarbij we onze ogen sluiten en 
handen vouwen uit eerbied voor de Heere God. De predikant dankt voor 
de kerkdienst, bidt voor mensen die het moeilijk hebben en dankt voor 
mooie gebeurtenissen, zoals een geboorte of huwelijk. Ook bidt hij 
geregeld voor de nood in de wereld, de christenen die worden lastig 
gevallen omdat ze geloven, enz. De predikant eindigt het gebed met 
‘amen’. 
 
Collecte 
Er wordt geld opgehaald voor goede doelen (diaconie) en/of voor de 
kerkelijke kosten. Als u de kerk verlaat is er een collecte bij de deur. Net 
voor de buitendeur (bij de klapdeur) vindt u collectebussen. De opbrengst 
daarvan is bestemd voor gemeenteleden die in de zending werken.  
Het geven van geld is niet verplicht. Het geven gebeurt uit dankbaarheid 
aan God voor alles wat we van Hem ontvangen. We ontvangen van Hem 
overvloed en daarvan delen we uit aan mensen die in nood zijn en we 
betalen er de kosten mee die de kerkelijke gemeente maakt.  
 

Zingen (staande) 
 

We gaan staan en zingen het laatste lied.  
  



 

 
Zegen (staande) 
 

De predikant legt ons de zegen op. Hij spreekt de zegen uit en legt tijdens 
het uitspreken zijn handen als het ware op de mensen. Dat betekent dat u 
er zeker van mag zijn dat God het goede voor u wilt en met u mee zal 
gaan. Tijdens de zegen kunt u kiezen of u de ogen open houdt of sluit.  
 

Hand geven (staande) 
 

De predikant geeft het kerkenraadslid een hand en geeft daarmee de 
verantwoordelijkheid over de kerkdienst terug aan de kerkenraad. Hierna 
verlaten de predikant en de kerkenraad de kerkzaal. 
 

Verlaten kerkzaal 
 

Wanneer de organist gaat spelen, gaat iedereen de kerkzaal uit. In de hal 
is er gelegenheid om na te praten, mensen te ontmoeten en soms is er 
ook een kopje koffie. U bent van harte welkom! 
  



 

 

PRAKTISCHE GEGEVENS 
 
- Elke zondag zijn er twee kerkdiensten, om 9.30 uur en om 17.00 uur. 

Een kerkdienst duurt ongeveer 1,5 uur.  
 

- ’s Morgens is er voor kinderen van 0-4 jaar tijdens de kerkdienst oppas 
en voor kinderen uit groep 1 en 2 is er tijdens de preek Bijbelcrèche. 
Deze groep heet ‘De Parels’. 
 

- ’s Middags is er voor kinderen van 4-8 jaar zondagsschool tijdens de 
kerkdienst. Zij krijgen daar een Bijbelverhaal te horen en maken een 
knutselwerkje. 
 
De gastheer of -vrouw wijst u graag aan waar in het gebouw de oppas, 
Bijbelcrèche en zondagsschool te vinden zijn. 

  



 

 

CONTACTGEGEVENS 
 
Wanneer u na het bijwonen van de kerkdienst vragen heeft, meer 
betrokken wilt raken bij deze gemeente, meer informatie wilt of een 
gesprek wilt over het christelijk geloof, neemt u dan contact op met één 
van de onderstaande personen: 
 
Gastheer of -vrouw; te herkennen aan een naambordje 
 
Han Theunisse (contactpersoon kerkenraad) 
Zonnedauw 47, Papendrecht 
078-7850901 
scriba.sionskerk@hervormdpapendrecht.nl 
 
Ds. B.E. Weerd (predikant) 
Kastanjelaan 9, Papendrecht 
078-8441369 
predikantsionskerk@hervormdpapendrecht.nl 
 
Lisette Verweij (kerkelijk werker) 
Ruysdaellaan 30, Alblasserdam 
06-44152397 
lisette.verweij@hervormdpapendrecht.nl 
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