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Vieren in de Brugkerk
Hoe ziet onze kerkdienst er uit?

A. Ontmoeting
1. Een kort welkom door de ouderling van dienst (de
mededelingen staan vermeld op de beamer)

2. Zingen van een lied (de gemeente gaat staan)

3. Moment van stilte

4.

Bemoediging en groet

of

(Eventueel in interactie met de gemeente)

4. Bemoediging en drempelgebed
(Eventueel in interactie met de gemeente)

4a. Begroeting van elkaar (dit kan vervallen)

5. Zingen van een lied

6. Gebed om Gods ontferming.
(Eventueel afgesloten met een
gezongen Kyrie)

7.

of

Zingen van het Glorialied

6. Lezing van de wet of een andere
leefregel (+ de genadeverkondiging)

7. Zingen van een lied

(dit vervalt in de advents- en 40-dagentijd)

B. De Bijbel open
8. Er is een Gebed bij de opening van de Bijbel en om het
licht van de Heilige Geest in de kerk en bij de kinderen
9. Luisteren en zingen: Het basisschoollied wordt via een
muziekvideo afgespeeld.
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10. De voorganger vertelt een kort verhaal aan de kinderen.
Daarna gaan ze naar de kinderdienst. Ze nemen hun
eigen kaars mee en krijgen een Bijbelverhaal te horen
uit de methode Vertel het maar… of BijbelBasics.
(tijdens het verlaten van de kerk, speelt de organist een kinderlied)

11. a. Lezing uit de Bijbel voorgelezen door een gemeentelid.
………………………...

11. b. Zingen van een lied
11. c. Lezing uit de Bijbel
11. d. Zingen van een lied

12. Preek
De lezingen worden door de voorganger uitgelegd.
Sommige voorgangers kiezen er voor om tijdens de
preek een presentatie te gebruiken.

13. Meditatief orgel- of pianospel (Eventueel met reflectievragen)

15. Zingen van een lied
16. De kinderen komen terug, er wordt kort verteld waar het
in de kindernevendienst over ging.

C. Antwoorden: De wereld in
17a. Een diaken vertelt iets over het collectedoel (dit kan
vervallen)

17b. De collecte. De kinderen helpen bij het geld ophalen.
18. Gebed, voorbeden, stilte en het Onze Vader (de klok
wordt geluid tijdens het Onze Vader)

18a Lezing van de apostolische geloofsbelijdenis (eerste
zondag van de maand, kan bij andere zondagen vervallen)
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19. Zingen van het slotlied

20.

Zegen

21. Gezongen amen
Lied 431C

of

21. Gesproken amen
door voorganger

of

21. Gesproken amen
door voorganger +
zingen van een lied

22. De ouderling van dienst geeft de voorganger een hand
en in de hal van de kerk kunnen u en jij de voorganger
de hand schudden. Je bent daarna van harte welkom
om de rest van de gemeenteleden te ontmoeten bij het
koffiedrinken.

De Bijbelvertaling:
In onze gemeente lezen we gewoonlijk uit de
Nieuwe Bijbelvertaling. Het is echter mogelijk dat
een voorganger voor een andere vertaling kiest.
Liedboeken en bundels:

Kerkelijke kleuren:

We zijn een brede gemeente van jong en oud
waarin meerdere (lied)tradities samenkomen.
Over het algemeen zingen we in onze diensten
uit het Liedboek 2013. Tegelijk willen we ook
ruimte geven aan het evangelische lied en
andere liederen en psalmen die niet in het
Liedboek zijn opgenomen. Als kerkenraad willen
we voorgangers stimuleren om één of meerdere
‘zingbare’ liederen uit de bundel Hemelhoog op
te geven..

Groen: Groei en verwachting, eens komt
de grote zomer. Alle zondagen m.u.v.:
Paars: Soberheid en inkeer. Advent en
de 40-dagentijd.
Rood: Het vuur van de Geest. Pinksteren,
de doop en bevestiging ambtsdragers.

De preek (+/- 20 minuten):
De preek is het spil waar de liturgie om draait in
onze traditie. De Levende God heeft ons door zijn
Woord en Geest iets te zeggen: ‘Concreet,
bemoedigend en soms confronterend’. Door de
eeuwen van kerkgeschiedenis heen heeft het
volgen van de gekruisigde en opgestane Jezus
een grote en centrale rol gespeeld in de preek.
Ook wij willen ons als ‘gemeente van Christus in
Nieuwerbrug’ voegen in deze doorgaande lijn.

Wit: Vreugde, zuiverheid, vernieuwing
en verlossing. Kerst en Paastijd
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