
 

 

 

 

Van harte welkom! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

  



 

 
 

Welkom! 

 

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent!  

Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen 

doen en wat ons drijft. 

 

U bent te gast in de Hervormde Gemeente te Vinkeveen, een geloofs- 

gemeenschap die bestaat uit christenen. Wij geloven in Jezus, de Zoon van onze 

God, die uit liefde voor mensen Zijn leven gaf om het voor ons weer goed te 

maken.  

 

In de Bijbel1 staat daar veel over. Een mooie tekst is "Want zo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in 

Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Johannes 3:16) 

 

Dit vers maakt duidelijk dat er, hoewel de mens verloren is door zonde2, door de 

liefde van God toch eeuwig leven is voor iemand die in Jezus Christus gelooft. Dit 

wonder van genade bindt ons samen en maakt ons tot één gemeente. 

Onze Hervormde Gemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland 

en iedere zondag hebben we twee keer een kerkdienst, één om 9:30 uur en één 

om 18:30 uur. Ook op feestdagen en enkele andere speciale dagen hebben we 

een kerkdienst. U kunt deze vinden op onze website. 

 

Wilt u meer informatie over onze gemeente, bezoekt u dan onze website:  

www.hervormdvinkeveen.nl.  

 

Voelt u zich ook vrij om de gastvrouw / gastheer, de koster of andere kerkgangers 

aan te spreken. Wilt u meer informatie over het christelijk geloof, informeert u 

dan naar de Alpha Cursus. Meer informatie hiervoor is ook te vinden op onze 

website. 



 

 

Hoe verloopt een kerkdienst 

De kerkdienst duurt over het algemeen zo’n 80 minuten. Tijdens de kerkdienst 

wisselen een aantal (vaste) elementen elkaar af. Deze willen we hieronder wat 

toelichten, zodat u begrijpt wat we doen en ook waarom we het doen.  

 

Tijdens het zingen bent u van harte uitgenodigd om mee te zingen. We zingen  

psalmen3 en enkele gezangen, deze laatste staan achterin het psalmboekje.   

Op de borden voorin de kerk ziet u welke psalmen en gezangen we zingen. 

 

• Inleidend orgelspel. (gemeenteleden komen binnen) 

 

• De kerkenraad4 en de voorganger komen binnen.  

 

• Eén van de leden van de kerkenraad heet ons welkom en leest de 

mededelingen voor.  

 

• Met elkaar zingen we de eerste psalm. 

 

• Er is ruimte voor een persoonlijk gebed. Veel mensen bidden voor de 

voorganger en een goede en mooie kerkdienst. 

 

• Na het persoonlijke gebed spreekt de voorganger de ‘votum en groet’5 

uit waarin hij ons namens God welkom heet. 

 

• Met elkaar zingen we een psalm. 

 

• In de morgendienst leest de voorganger de Tien Geboden6. De Tien 

Geboden zijn een samenvatting van de wet die God ons gegeven heeft, 

zodat we weten hoe God wil dat wij leven. In de avonddienst wordt een 

geloofsbelijdenis7 voorgelezen. De geloofsbelijdenis is een kernachtige 

weergave van alles wat wij geloven en in onze kerk belijden. 

 

• De voorganger gaat voor in gebed waarin we vragen om een zegen8 over 

de kerkdienst. Bidden is het spreken met God. 

 

• Na het gebed leest de voorganger een gedeelte uit de Bijbel. Wij geloven 

dat de Bijbel door God aan ons gegeven is. In de Bijbel laat God ons zien 



 

wie Hij is en hoe Hij wil dat wij leven. Daarnaast is de Bijbel vol van de 

liefde die God heeft voor mensen.  
 

• Na het lezen uit de Bijbel wordt er een collecte gehouden. De opbrengst 

hiervan is bestemd voor de instandhouding van de kerk of voor mensen 

die het moeilijker hebben dan wij. (uw bijdrage is vrijwillig) 

 

• Met elkaar zingen we een psalm. 

 

• De voorganger houdt nu een meditatie over het gedeelte dat we hebben 

gelezen uit de Bijbel. Dit noemen we de preek en is het onderdeel dat 

het langst duurt. In de preek wordt het gelezen gedeelte uit de Bijbel 

uitgelegd en/of toegepast op deze tijd. Net als bij de gebeden sluit de 

voorganger af met het woord ‘amen’9.  

 

• Met elkaar zingen we een psalm. 

 

• De voorganger gaat voor in gebed. In dit gebed danken we God voor de 

dienst die we met elkaar hebben gehad. Daarnaast bidden we voor 

mensen die moeilijke dingen meemaken en danken we met mensen die 

blijde dingen meemaken. 

 

• We zingen de laatste psalm. Deze psalm zingen we staande, omdat dit 

vaak een psalm is waarin we onze blijheid en dankbaarheid tot God 

uiten. 

 

• De voorganger beëindigt de dienst door het meegeven van de zegen. We 

krijgen hier de zegen van God mee voor de tijd die voor ons ligt. 

 

• Uitleidend orgelspel. (de gemeente gaat naar buiten) 

 

 

 

Fijn dat u bij ons was,  

spreek gerust iemand aan als u vragen heeft of iets wilt delen. 

 



 

Begrippenlijst 

Hieronder worden enkele begrippen uit dit boekje nader toegelicht. 

 

1. De Bijbel (het Woord van God) bestaat uit 66 losse 

boekjes, betekent ‘boeken’ en is oorspronkelijk 

geschreven in het Hebreeuws, het Aramees en het 

Grieks. De Bijbel is verdeeld in twee (hoofd)delen, 

het Oude Testament en het Nieuwe Testament. 

Het Oude Testament vertelt ons over de 

schepping van deze aarde, de kloof die ontstaan is 

tussen God en de mens en Zijn band met het volk 

Israël. Het Nieuwe Testament vertelt ons over de 

komst van Jezus naar deze aarde. Door Zijn lijden 

en sterven heeft Hij de kloof tussen God en de 

mens overbrugd. Hierdoor is het voor mensen weer mogelijk om een relatie 

met God te hebben. In onze kerkelijke gemeente lezen we uit de Herziene 

Statenvertaling. Deze vertaling is tot stand gekomen in 2010. 

 

2. Zonde is een begrip dat veel in de Bijbel naar voren komt. Het betekent 

letterlijk (doel) ‘missen’. Het doel van ons bestaan hier op aarde is om te 

leven zoals God het bedoelt. God lief hebben boven alles en onze naaste als 

ons zelf. Helaas voldoen wij hier niet aan, dat is zonde.  

 

3. Psalmen zijn liederen uit de Bijbel die rond 1773 op rijm zijn gezet. In totaal 

zijn er 150 psalmen. Met het zingen van de psalmen uiten we onze 

gevoelens van o.a. dank, aanbidding en berouw.  

 

4. De kerkenraad is het bestuur van onze kerkelijke gemeente. In totaal zijn er 

13 kerkenraadsleden. De predikant, de ouderlingen en de diakenen. Met 

elkaar geven zij leiding aan de kerkelijke gemeente. 

 

5. In de ‘votum en groet’ belijden we onze afhankelijkheid van God en heet de 

voorganger ons namens God welkom. Hierin wordt Gods liefde, direct aan 

het begin van de kerkdienst, al duidelijk.  

  

 

 



 

 

 

6. De Tien Geboden is de wet van 

God. Hierin laat God zien hoe Hij 

wil dat wij (met elkaar) leven. De 

Tien Geboden staan in de Bijbel, u 

kunt ze vinden in het boek Exodus, 

hoofdstuk 20. 

 

7. De geloofsbelijdenis is een kernachtige weergave van wat we geloven en 

ontstaan uit de Bijbel. Over de hele wereld delen christenen dit met elkaar. 

De oudst bekende versie dateert van 170 na Christus.  

 

8. De zegen van God betekent dat God ons het goede zal geven en daar ook 

Zelf in mee zal komen. De zegen die aan het eind van de kerkdienst 

uitgesproken wordt, staat in de Bijbel en komt meestal uit het boek Numeri 

hoofdstuk 6. 

 

9. Het woord amen wordt uitgesproken om wat gezegd is te bekrachtigen. Het 

betekent: het zal waar en zeker zijn. Op diverse momenten in de kerkdienst 

wordt het woord gebruikt. 
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