
 

Liturgie 

 
 
 

Voor een kerkdienst in de Petrakerk - Kapelle 

 
 

Van harte welkom in deze kerkdienst! 
 

U bent wellicht uitgenodigd door uw familie, uw buren, kennissen of uw 
collega om deze dienst bij te wonen. Fijn dat u er bent! 

 
Vandaag kunt u meemaken wat er in de kerk tijdens een kerkdienst 

gebeurt. Maar vooral luisteren naar Gods Woord. Wie is God, en wat wil 
God ons vertellen? Wat kunnen we leren uit de Bijbel? 

 
 

U bent van harte welkom in de kerkdiensten in de Petrakerk! 
Iedere zondagmorgen is er een dienst om 10.00. De actuele tijd van de 

kerkdienst op zondagmiddag of -avond vindt u op de website; 
www.petrakerkkapelle.nl 

Als u na deze dienst vragen heeft, kunt u die sturen naar het email-adres 
eckapelle@petrakerkkapelle.nl. 

 
 
 

 
 
Inleidend orgelspel 
 

Aanvang dienst en stil gebed. 
De dienst begint als de organist stopt met het orgelspel en 
de kerkenraad komt binnen. We bidden om een zegen over 
deze dienst. Sommige mannen doen dit staande. 
 

Mededelingen van de kerkenraad 
 

Votum en zegengroet 
Het votum wordt uitgesproken door de predikant. Votum is 
een Latijns woord en betekent ‘wens of gebed’. In het 
votum belijden wij onze afhankelijkheid van God en bidden 
wij Hem samen om Zijn hulp en ondersteuning. Na het 
votum volgt de groet. 
 

Zingen & Lezen van de Wet  
De psalmen die gezongen worden, staan op de borden links 
en rechts van de preekstoel. U kunt ze vinden in de Bijbel. 
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Lezen van een Bijbelgedeelte uit de Statenvertaling 
De Statenvertaling (of Statenbijbel) is de eerste officiële  
Nederlandstalige Bijbelvertaling, die rechtstreeks uit het 
oorspronkelijke Hebreeuws, Aramees en Grieks werd 
vertaald. De opdracht voor de vertaling werd in 1618 
gegeven op de Synode van Dordrecht; de Staten-Generaal 
werd gevraagd de vertaling te betalen. 
 

Gebed 
In dit gemeenschappelijke gebed vraagt de predikant onder 
meer om een zegen over de dienst. Er wordt ook gebeden 
voor gemeenteleden die te maken hebben met speciale 
zorgen of ziekte.  
 

Zingen 
We zingen een psalm zoals aangegeven staat op de borden 
naast de preekstoel. 
 

Preek 
De dominee geeft uitleg over een gedeelte uit de Bijbel. 
Vaak is dat één of meerdere verzen uit het gedeelte wat 
zojuist is voorgelezen. De preek bevat meestal een aantal 
hoofdpunten, ze helpen u om te luisteren en het gehoorde 
te onthouden.  
 

 
 

Dankzegging 
We danken God en bidden dat de preek en kerkdienst ons 
dichterbij Hem brengt. 
 
Zingen en zegen 
Na het zingen van de laatste regel mag u, voor zover dat 
mogelijk is, gaan staan. De predikant legt de zegen van God 
op de gemeente. Er volgt uitleidend orgelspel.  
 
Bij de uitgang van de kerk staan een aantal collectezakken 
waar u geld kunt geven.  
 

 
 


