Vormgeving van de eredienst
Actualisatie van de liturgie in de Zenderkerk

Kerkenraad wijkgemeente Zenderkerk
Hervormde Gemeente Huizen

1. Inleiding

Al enkele jaren vindt er binnen de wijkgemeente Zenderkerk en in het geheel van de Hervormde
Gemeente Huizen, bezinning plaats op de vormgeving van de eredienst. Redenen voor deze
herbezinning zijn o.a.:
 Culturele veranderingen in onze samenleving leiden tot vervreemding van de huidige
invulling van de eredienst (met name voor de jongeren, maar ook voor buiten- en
randkerkelijken). Dit uit zich o.a. in:
o De invulling van de huidige liturgie in de erediensten wordt als te statisch/ te
weinig participatief ervaren.
o Er is behoefte aan een ruimere variatie aan (eigentijdse) liederen.
o Er is behoefte aan ruimere keuze in muzikale begeleiding.
o Er is behoefte aan multimediale ondersteuning voor zowel de preek als bij
ondersteuning van een breder gebruik van de liederen.
 Specifiek voor de wijkgemeente Zenderkerk:
o Het in de loop der jaren gebruik maken in de eredienst van o.a. de muziekgroep
en de beamer leidt soms tot verwarring voor bezoekers van de eredienst (zowel
vaste bezoekers als gasten).
Bovengenoemde punten zijn aanleiding geweest voor herbezinning op de liturgie in de
eredienst.
Op centraal niveau heeft hierin de Commissie Heel de Gemeente (hierna CHG) een belangrijke
rol gespeeld en wat heeft geleid tot o.a. de volgende stukken:
 Verslag bezinning zondag en eredienst (notitie CHG, mei 2011)
 Eén veelkleurige gemeente (notitie CHG, december 2012)
 Het heilige gebeurt (notitie CHG juni 2013)
 Centrale bezinning op de eredienst (verslag werkgroep eredienst, januari 2014)
Deze stukken zijn de input geweest voor de Commissie Invulling Liturgie (gevormd uit een
drietal ambtsdragers van de kerkenraad van de wijkgemeente Zenderkerk, hierna te noemen
CIL). De CIL heeft vervolgens o.a. input gezocht bij vertegenwoordigers van de muziekgroep, de
beamercommissie en ook de organist.
Middels onderliggend stuk zullen de aanbevelingen voor de gewijzigde liturgie worden
onderbouwd en gepresenteerd.
Onderbouwing zal plaatsvinden door in hoofdstuk 2 in te gaan op de theorie en achtergrond bij
de begrippen; liturgie, eredienst en muziek in de eredienst (hierbij gebruikmakend van de
notitie ‘Het heilige gebeurt’ en ‘Zondag en eredienst: liturgie met een hedendaagse vormgeving’
een notitie opgesteld door de wijkgemeente Meentkerk). Hoofdstuk 3, zal vervolgens ingaan op
de voorstellen voor de wijzigingen in de liturgie. Dit doormiddel van de huidige en de gewijzigde
liturgie te bespreken en bij aanpassingen deze te onderbouwen. Vervolgens zal in hoofdstuk 4 de
praktische invulling van wijzigingen worden besproken.

2. Achtergrond liturgie, eredienst en de rol van muziek in de eredienst

Om een goed beeld te krijgen bij onze huidige liturgie is het belangrijk in te gaan op de
hierboven genoemde begrippen. Deze geven een beeld bij de historische context waaruit de
vormgeving van onze huidige eredienst is ontstaan en schetsen ook de kaders waarbinnen
eventuele aanpassingen kunnen plaatsvinden.

2.1 Wat houden de begrippen eredienst en liturgie in?

In de notitie ‘Het heilige gebeurt’ wordt de eredienst omschreven als de centrale plaats van
samenkomst van de gemeente. In de eredienst gaat het daarin om de ontmoeting met en het
werk van de Heilige God. In het geschieden van het Woord, in het openleggen ervan in de
Woordverkondiging en het uitspreken ervan in het leven van de hoorders, gebeurt het heilige.
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Het is belangrijk dat wij beseffen wat het wezen van de eredienst is. Het bijwonen ervan, als
samenkomst van de gemeente, vraagt een houding van eerbied en diep ontzag voor de heilige
God. Ook een houding van verwachting dat er iets gebeurt: dat God Zich sprekend tot ons wendt
en dat we door Zijn Woord worden aangeraakt, ontroerd, blij gemaakt, bemoedigd en vervuld
met de Heilige Geest. Ook dat we ontdekt worden aan onze zonden, vergeving en
levensvernieuwing ontvangen en worden gecorrigeerd. Ook is er ruimte in de eredienst om God
in gebeden en liederen te aanbidden en te prijzen.
In de liturgie krijgt de eredienst vorm. Het is de bedoeling dat het wezen van de eredienst erin
tot uitdrukking komt, de liturgische vormen dienen te passen bij het heilige karakter van de
ontmoeting met en het werk van God als de Heilige. Liturgie komt van het Griekse werkwoord
‘leitourgein’ of ‘leitourgia’, dat is een samenstelling van de zelfstandige naamwoorden ‘ergon’
(=werk) en ‘laos’ (=volk). Het betekent letterlijk ‘werk voor het volk’. De Griekse term geeft
daarmee méér aan dan een gemeente die beziggehouden wordt door een predikant. Het is niet
de predikant die ‘het werk’ doet maar de gemeente doet het gemeenschappelijk met hulp van de
predikant. In Woord en antWoord (dialogisch).
Vanuit de Bijbel komt geen vastomlijnde liturgie naar voren. Onze traditie vindt haar oorsprong
in de Joodse tempel en synagogendienst. De apostelen en eerste christenen waren immers Joden.
In de synagoge werd gelezen, gebeden en werden woorden overdacht. Wat belangrijk is, is dat in
zowel het Oude als in het Nieuwe Testament de elementen: eredienst, heiliging en gemeenschap
voorkomen. In het Nieuwe Testament wordt daaraan toegevoegd: gebeden, lofprijzing, breking
van brood en onderricht (van de apostelen). Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament is
men ervan overtuigd dat de eredienst een echte ontmoeting met God is.
Door de eeuwen heen en in de vele verschillende contexten in de wereld waarin de ontmoeting
met de heilige God plaatsvindt en het heilige gebeurt, is een grote verscheidenheid aan
liturgische vormen ontstaan. Hierin zien we de veelkleurigheid van de wereldkerk die op het ene
fundament is gebouwd: Jezus Christus.
De Bijbel is voor ons canoniek, de liturgische vormen zijn dat niet. Omdat cultuur in beweging is,
is liturgie ook in beweging. Waar de cultuur wel verandert en de liturgie niet, daar ontstaat –
met name bij de opgroeiende generatie – vervreemding van de eredienst
Uitgaande van het heilige karakter van de eredienst dienen de liturgische vormen inhoudelijk
zinvol, hoogstaand en esthetisch van goede kwaliteit te zijn. Het kan niet anders dan dat smaak
hierbij een rol speelt. Dat maakt het tegelijk ook ingewikkeld. Want smaken verschillen.
Om hierin tot goede gezamenlijke keuzes te komen, is het essentieel dat wij het heilige karakter
van de eredienst als uitgangspunt nemen. Dat houdt in dat wij wat de liturgie betreft niet denken
in de sfeer van amusement en entertainment. In deze sfeer is persoonlijke smaak
doorslaggevend voor het bezoeken van bijeenkomsten, c.q. uitvoeringen. Omdat een eredienst
geen uitvoering is en niet op amusement en entertainment is gericht, is persoonlijke smaak
ondergeschikt. De ontmoeting met God gaat ons aller smaak te boven. Vanuit dit gegeven
moeten wij elkaar kunnen vinden in een gevarieerd ingevulde liturgie.
Omdat het in de eredienst gaat om de ontmoeting met God, is er per definitie sprake van
participatie. Een kerkganger is geen toeschouwer maar deelnemer, participant, een innerlijk
betrokkene. Participatie is altijd actief van karakter. Kerkgangers participeren door een houding
van ontvangen en geven aan te nemen, door te zingen, zich te concentreren op het Woord dat
verkondigd wordt, mee te bidden. Anders gezegd: door het heilige te laten gebeuren en erop te
antwoorden. Als het goed is, stelt een kerkganger zich bij voorbaat open voor het gebeuren van
het heilige en is hij daarmee participant.
Participatie van gemeenteleden kan ook plaatsvinden door de Schriftlezing te verzorgen, deel te
nemen aan de muzikale begeleiding van de samenzang, het overbrengen van een groet van een
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andere gemeente, het geven van een getuigenis, het deelnemen aan het doen van voorbede en
dergelijke.
De verantwoordelijkheid voor het geheel van de eredienst blijft liggen bij de kerkenraad als
ambtelijk college, terwijl de predikant degene is die de dienst leidt en het Woord verkondigt.
Deze visie op de eredienst houdt in dat ervan uitgegaan wordt dat de predikant wel
eindeverantwoordelijk is voor de invulling van de liturgie, maar dat er hierbij ruimte is voor
deelname aan de liturgie van de zijde van gemeenteleden.

2.1.1 Conclusie






In de eredienst ontmoeten we de Heilige God.
De gemeente doet mee (participeert).
De traditie is door de eeuwen voortgezet. Gods woord (de Bijbel) is hierbij vaststaand, de
liturgische vormen zijn dynamisch.
Vormen moeten dienstbaar zijn aan het Woord.
Erediensten zijn ambtelijk geleid. Ambtsdragers (predikanten, ouderlingen en diakenen)
zijn geroepen tot het ambt en bevestigd in het ambt. Het dienstwerk is door God
ingesteld.

2.2. Rol van muziek in de eredienst

Onder muziek verstaan we zang (gezongen poëzie) en instrumentele begeleiding. Als het over
muziek gaat in de eredienst is het goed om te kijken naar de plaats van muziek in de Bijbel en
hoe zich dat door de eeuwen heen ontwikkeld heeft in de christelijke samenkomsten. Daarnaast
kijken we naar de praktijk zoals we die tegenwoordig tegenkomen en het begrip ‘kwaliteit’.

2.2.1. Muziek in de Bijbel

Hebreeuwse muziek is zowel vocaal als instrumentaal. Zang en dans werden begeleid door
muziekinstrumenten: lier en fluit, trompet en ramshoorn. In de tempeldienst was een vast en
aanzienlijk aandeel voor muziek gereserveerd. Instrumenten waren: nevel (verwant aan lier en
harp), harp, hobo, een tien snarig instrument, cimbalen. Zang bestond uit het reciteren (zingend
voordragen) van Bijbelteksten, later uit gebeden en Bijbelse poëzie. Het Oude Testament geeft
aanwijzingen voor het bestaan van zeer goed georganiseerde koorzang. We lezen dat in
Kronieken en Nehemia musici van hoog niveau werden aangesteld. Het levitische
Tempelrepertoire werd gezongen en begeleid door muziekinstrumenten.
Joodse muziekuitvoeringspraktijken werden opgenomen in de Christelijke eredienst, in het
bijzonder antifonale (= beurtzang: de ene groep zingt, de andere groep antwoordt d.m.v. zang)
en responsoriale zangpraktijk (= de gemeente of koor zingt een antwoord). De Psalmen zijn rijk
aan gedachten en blijven het fundament van alle muziek voor de eredienst. In de
vroegchristelijke bijeenkomsten werden naast de Psalmen ook gezangen en hymnes gezongen.
Het zingen van lofprijzings-en aanbiddingsliederen komt voluit voor in de Bijbel. Als gemeente
zijn we ‘levende stenen’, priesters. We hebben een verantwoordelijkheid om gaven en offers aan
de Heere te geven. We kunnen verschillende offers onderscheiden. De offers op het gebied van
de ziel zijn: het offer van dankzegging, het offer van vreugde en het offer van lofprijzing.
Hiervoor is de stem nodig. Hoorbare vreugde en lofprijzing moeten de gelovigen aan de Heere
offeren.

2.2.2. Het orgel

Keizer Nero speelde orgel in het circus, waarvoor het instrument oorspronkelijk gebouwd was.
Later kreeg het orgel de status van keizerlijk instrument, en werd het orgel alleen in
aanwezigheid van een keizer bespeeld. Keizer Karel de Grote plaatste het orgel dat hij kreeg in
de dom van Aken. Dit was het begin van het liturgisch gebruik van het orgel. Calvijn wilde
vasthouden aan de synagogale zang en vond gemeentezang heel belangrijk, namelijk tot opbouw
van de gemeente, openbaar gebed en lofprijzing en dankzegging tot God. Calvijn vond
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begeleiding door het orgel niet nodig en ook niet juist. Een orgel herinnerde teveel aan de
rooms-katholieke traditie. Het was in die tijd ook een wereldlijk instrument. In Nederland werd
door de synode van Dordrecht in 1578 expliciet verboden om het orgel tijdens de erediensten te
gebruiken. Pas rond 1640 kwam men hierop terug en kregen organisten tot taak de
gemeentezang te begeleiden omdat de gemeentezang met voorzanger vaak van erbarmelijke
kwaliteit was. Pas na 1860 werden de kerken in de dorpen algemeen van een orgel voorzien.
Inzet van het orgel was dus pure noodzaak. Binnen de eredienst heeft het orgel praktisch nut,
maar het is in sacraal opzicht niet een meer of minder belangrijk instrument dan andere
instrumenten.

2.2.3. Diverse liedrepertoires

In ‘onze’ kerken en binnen het jeugdwerk in onze gemeente, wordt tegenwoordig uit
verschillende bundels gezongen: Psalmen (oud of nieuw berijmd), Enige gezangen, gezangen uit
het ‘Liedboek voor de Kerken’ (1972), een ‘vrij’ lied (bijvoorbeeld uit de bundels ‘Zingende
Gezegend’, ‘Tussentijds’, ‘Zingend Geloven’, ‘Opwekking’, ‘Johan de Heer’, ‘Op Toonhoogte’,
‘Evangelische Liedbundel’, een kinderlied, etc.). Er is dus niet meer dan één liedstijl of
liedcultuur die onze identiteit markeert. Onze gemeente is een gemêleerde gemeente. Dan
ontkom je – in onze beleving – ook niet meer aan integratie van diverse liedrepertoires.

2.2.4. Kwaliteit

Zoals genoemd in het gedeelte over de eredienst (heiligheid van de eredienst), vereist muzikale
ondersteuning kwaliteit. Dit moet echter niet verward worden met smaak voor muzieksoort.
Taal en melodie moeten niet ‘blokkerend’ werken. Taal is immers voortdurend in ontwikkeling.
Het karakter van de Zenderkerkgemeente speelt een rol bij de liedkeuze, zonder dat we
concessies willen doen aan de inhoud. Liederen moeten passen binnen het gereformeerde
belijden. Muziekgroepen worden binnen onze kerken gevormd door vrijwilligers. De kwaliteit
wordt dus bepaald door wat er zich vrijwillig aandient. We willen benadrukken dat kwaliteit
belangrijk is en een goede organisatie noodzakelijk is. Van de muzikanten wordt verwacht:
commitment, toewijding, passie, een goed muzikaal niveau, streven naar eenheid, vermogen om
samen te spelen en muzikaal talent om Woord te vertalen naar muziek.

2.2.5. Conclusie







Op zich is ieder instrument of combinatie van instrumenten goed, wanneer het de
kwaliteit van het zingen ten goede komt.
Koor en voorzang behoren voluit tot de mogelijkheden.
Naast Psalmen is het gebruik van gezangen en vrije liederen (lofprijzings- en
aanbiddingsliederen) voluit Bijbels.
Om kwaliteit te bewaken wordt veel gevraagd van onze muzikale vrijwilligers.
Kwaliteit betekent ook: goede aansluiting op de eigenschappen van de gemeente.
Het gereformeerde karakter van onze wijkgemeente maakt ook onderdeel uit van onze
liedkeuze.
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3. Wijzigingen Liturgie

Om de wijzigingen in de liturgie en de praktijk van het zingen van Psalmen, gezangen en ‘vrije’
liederen beter te kunnen duiden, is hieronder de huidige liturgie, weergegeven. Daarna zal de
gewijzigde liturgie worden getoond, met een toelichting, waarin ook de wijzigingen worden
besproken.

3.1 Huidige Liturgie
Wanneer *
9:00 uur - 9:30 uur

Wat
Deuren gaan open
Welkomst in de hal

Wie
Koster
Ambstdrager en 1 lid van de vrouwencontactgroep of
evangelisatiecommissie
Beamer draait met mededelingen
Beamercommissie
Inleidende muziek
Organist
Voorbereiding op de eredienst in de consistorie
Kerkenraad en predikant
9:30 uur - 9:40 uur
Binnenkomst kerkenraad en predikant
Kerkenraad en predikant
Welkom en afkondigingen
Ouderling van dienst
Zingen
Gemeente, kerkenraad en predikant (staand).
Begeleiding organist
Predikant wordt naar preekstoel gebracht
Ouderling van dienst en predikant
Stil gebed
Gemeente, kerkenraad en predikant (staand)
9:40 uur - 9:45 uur
Votum en groet
Predikant (hierna gaat gemeente en kerkenraad zitten)
Zingen
Gemeente, kerkenraad en predikant. Begeleiding
organist
9:45 uur - 9:50 uur
Wet lezing
Predikant
Gemeente, kerkenraad en predikant. Begeleiding
Zingen
organist
9:50 uur - 10:00 uur Gebed (om opening van het woord)
Predikant
Schriftlezing
Predikant
Zingen
Gemeente, kerkenraad en predikant. Begeleiding
organist
Kindernevendienst
Na het zingen gaat de leiding en bezoekers van de
kindernevendienst naar hun ruimtes
10:00 uur - 10:35 uur Preek
Predikant
Zingen
Gemeente, kerkenraad en predikant. Begeleiding
organist
10:35 uur - 10:45 uur Collecte
Diakenen of ouderling-kerkrentmeesters
Terugkomst
kinderen
kindernevendienst, Leiding en bezoekers van de kindernevendienst
gebedspunten worden overhandigd aan predikant en
eventuele terugkoppeling project
Dankgebed & voorbeden
Predikant
10:45 uur- 10:50 uur Zingen
Gemeente, kerkenraad en predikant (staand).
Begeleiding organist
Zegen
Predikant
Kerkenraad en predikant gaan terug naar consistorie Kerkenraad en predikant
Consistoriegebed
Kerkenraad en predikant
Uitleidende muziek
Organist
* tijden zijn indicatief
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3.2 Gewijzigde liturgie
Wanneer *
8:30 uur - 8:55 uur
8:55 uur - 9:00 uur

Wat
Klaarzetten en testen apparatuur en instrumenten
Kringgebed ter opening voor ieder met een taak

Wie
Technisch team en muziekgroep
Technisch team, muziekgroep, ontvangstcommisie en
ouderling van dienst
9:00 uur - 9:30 uur
Deuren gaan open
Koster
Welkomst in de hal inclusief koffietafel
Ambstdrager en 1 lid van de vrouwencontactgroep of
evangelisatiecommissie (ontvangstcommissie draagt
badge met naam, voor herkenbaarheid)
Beamer draait met mededelingen
Beamercommissie
Inleidende muziek
Organist of muziekgroep
Voorbereiding op de eredienst in de consistorie
Kerkenraad en predikant
9:30 uur - 9:35 uur
Binnenkomst kerkenraad en predikant
Kerkenraad en predikant
Welkom (zonder afkondigingen, sec aankondiging Ouderling van dienst
dominee en schriftlezing)
Zingen
Gemeente, kerkenraad en predikant (staand).
Begeleiding organist, tekst op de beamer (technisch
team).
Predikant wordt naar preekstoel gebracht
Ouderling van dienst en predikant
Stil gebed
Gemeente, kerkenraad en predikant (staand)
9:35 uur - 9:45 uur
Votum en groet
Predikant (hierna gaat gemeente en kerkenraad zitten)
Zingen, muziekblok van 2 a 3 liederen
Gemeente, kerkenraad en predikant. Begeleiding
muziekgroep, tekst op de beamer (technisch team).
9:45 uur - 9:50 uur
Wet lezing, of variant ter verootmoediging
Predikant
Zingen
Gemeente, kerkenraad en predikant. Begeleiding
organist, tekst op de beamer (technisch team).
9:50 uur - 10:00 uur Gebed (om opening van het woord)
Predikant
Kindernevendienst, kinderen komen naar voren en Predikant,
leiding
en
bezoekers
van
de
worden kort toegesproken door de predikant, daarna kindernevendienst.
gaat de
leiding en bezoekers van de (Tijdens vertek van dekinderen en de leiding, wordt er
kindernevendienst naar hun ruimtes
orgel of piano gespeeld)
Schriftlezing
Gemeentelid, tekst staat op de beamer (technisch team).
10:00 uur - 10:35 uur Preek
Predikant
Zingen
Gemeente, kerkenraad en predikant. Begeleiding
organist, of muziekgroep, tekst staat op de beamer
(technisch team).
Terugkomst
kinderen
kindernevendienst, Leiding en bezoekers van de kindernevendienst
gebedspunten worden overhandigd aan predikant en
er vindt eventuele terugkoppeling project plaats.
10:35 uur - 10:50 uur Moment van delen:
Ouderling van dienst, eventueel een gemeentelid.
-Ouderling van dienst doet afkondigingen, Eventueel ondersteuning beamer voor overbrengen
bloemengroet en geeft aan waar de coleecte voor groet (technisch team).
bestemd is.
-Tevens mogelijkheden voor overbrengen groet
vanuit andere gemeente, of getuigenis door
gemeentelid
-Collecte (tijdens collecte is eventueel ruimte voor Diakenen of ouderling-kerkrentmeesters (technisch
een luisterlied)
team)
Dankgebed & voorbeden
Predikant
10:50 uur- 10:55 uur Zingen
Gemeente, kerkenraad en predikant (staand).
Begeleiding organist
Zegen
Predikant
Zingend beamen van de zegen
Gemeente, kerkenraad en predikant (staand).
Begeleiding organist
Kerkenraad en predikant gaan terug naar consistorie Kerkenraad en predikant
Consistoriegebed
Kerkenraad en predikant
Uitleidende muziek
Organist of muziekgroep
10:55 uur- 11:30 uur Koffietafel in de hal
Ontvangstcommissie, fungeert nu als nazorgteam
(nazorgtema
draagt
badge
met
naam
voor
herkenbaarheid)
* tijden zijn indicatief
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3.3 Verantwoordelijkheid en invulling van de liturgie

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de gang van zaken voor, tijdens en na de erediensten.
Hieronder valt de ‘orde van dienst’ oftewel ‘de liturgie’. De predikant is verantwoordelijk

voor de inhoud van de liturgie. De predikant krijgt de leiding over de dienst bij het
ontvangen van de handdruk en de zegenwens van de dienstdoende ouderling (ouderling
van dienst) in de kerk. Het staat de predikant gebruik te maken van het liturgisch
centrum als alternatief voor de preekstoel (bijvoorbeeld bij het kindermoment).

3.4 Schermcommunicatie / Beamer

Beeldondersteuning is van toegevoegde waarde bij:
 Bij het delen van informatie voor aanvang van de dienst en bij het moment van delen.
 Bij de verkondiging.
 Bij het zingen van liederen.
 Bij het lezen uit de Bijbel
Voor de bediening van apparatuur is een communicatie team en een technisch team nodig. Het
technisch team zal ook verantwoordelijk zijn voor geluid van diverse microfoons en van de
muziekband. Het communicatieteam moet zorgdragen voor goede kwaliteit van informatie,
tekst, zang en Bijbelteksten. Het technisch team is verantwoordelijk voor de geprojecteerde
beelden en bijhorende timing.

3.5 Ontvangstcommissie incl. koffie tafel

Het gaat hier om een vorm van hartelijkheid en gastvrijheid. Het doel van de
ontvangstcommissie is om kerkbezoekers even aan te spreken, een ‘fijne dienst’ toe te wensen
en eventuele gasten wegwijs te maken. Tevens is er zicht houden op kerkbezoek (‘wie missen
we’).
Naast de ontvangstcommissie kan ook predikant en ambtsdragers zich in de hal ophouden voor
een welkom en samenbindend karakter. De ouderling van dienst zal de gemeente ook welkom
heten na het intochtlied. De afkondigingen worden naar ‘het moment van delen’ verplaatst.
M.b.t. activiteiten rondom de koffietafel kunnen ook de jongeren uit de gemeente worden
ingeschakeld.

3.6 Muziekgroep blok van 2 a 3 liederen

We zingen twee of drie liederen, afhankelijk van het aantal coupletten en het thema van de
dienst.
De predikant bepaalt het aantal en de soort liederen. De muziekgroep heeft een adviserende rol
richting de predikant m.b.t. de te zingen liederen. Er zal dan ook contact zijn (via de
werkgroepleider of rechtsreeks) met de predikant aangaande thema van de dienst etc. Dit zal
plaats moeten vinden uiterlijk dinsdagavond voorafgaand aan de zondagse dienst.
Aangezien de muziekgroep in elke ochtenddienst een plek zal krijgen, zal vanwege opbouw,
mogelijkheden tot oefenen en veiligheidsredenen een vast plek voor de muziekgroep worden
gecreëerd. Dit zal gebeuren door de plek waar nu de kerkenraad zit leeg te maken en dit de plek
van de muziekgroep te laten zijn. De kerkenraad zal net als in de middagdienst op de eerste
bankenrij in het middenvak plaatsnemen.
Omdat de keuze van te zingen liederen en de daarbij gebruikte muzikale begeleiding een delicaat
onderwerp is, volgt hieronder een toelichting.
In onze kerken wordt nu al uit verschillende bundels gezongen: Psalmen (oud en nieuw
berijmd), Enige gezangen, gezangen uit het ‘Liedboek voor de Kerken’ (1972), een ‘vrij’ lied (bijv.
uit de bundels: ‘Zingende Gezegend’, ‘Tussentijds’, ‘Zingend Geloven’, ‘Opwekking’, ‘Johan de
Heer’, ‘Op Toonhoogte’, ‘Evangelische Liedbundel’, een kinderlied, kerkliederen van Sela, etc.).
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We kunnen hier aan toevoegen: ‘Psalmen voor Nu’, ‘The Psalmproject’ en het ‘Nieuwe Liedboek’.
Voor predikanten is de richtlijn voor de verdeling: 50% Psalmen (oud en nieuw berijmd,
waarvan minstens de helft nieuw berijmd) en 50% andere liederen, waaronder de gezangen uit
het ‘Liedboek voor de Kerken’ en ‘vrije’ liederen, waaronder ook de ‘Psalmen van Nu’ en ‘The
Psalm Project’. Op liederen uit de bundels ‘Psalmen van Nu’ en ‘The Psalm Project’ worden dan
ook de hierna genoemde criteria voor keuze van ‘vrije’ liederen toegepast.
Alle liederen die wij zingen moeten passen bij het gereformeerde karakter van onze gemeente
en van onze eredienst. Omdat het zeer tijdrovend is om voor elke bundel een selectie te maken
van liederen die in onze erediensten gezongen kunnen worden, is het beter om criteria vast te
stellen waaraan we liederen kunnen toetsen. Deze kunnen dan bovendien toegepast worden op
toekomstige liederen en/of liedbundels. Bij het toetsen op geschiktheid letten we op inhoud,
melodie en muzikale begeleiding. Een lied moet Bijbels verantwoord zijn. Psalmen kunnen dus
altijd gezongen worden. Gods soevereiniteit, heiligheid en verhevenheid mogen bezongen
worden in opwekkings-/aanbiddingsliederen, maar we passen op dat hieraan geen afbreuk
wordt gedaan doordat in een lied ‘de mens met z’n vroomheid’ centraal staat, alsof het gaat om
ons gevoel en onze vroomheid. We zijn alert op on-Bijbelse overwinningstheologie, alsof er geen
kruisdragen en lijden meer is. We zijn alert op remonstrantse invloeden, alsof het draait om de
keus van de mens. Niet ons kiezen, geloven en voelen mogen op de voorgrond staan. In liederen
moet duidelijk onderscheid zijn tussen God en schepsel. Een evenwichtige liturgie bestaat uit
liederen waarin geborgenheid, schuldbelijdenis, verootmoediging, het geschenkkarakter en
lofprijzing, de strijd en aanvechting van het geloof en aanbidding een plaats hebben. Ook bij de
keuze van Psalmen wordt ervoor gewaakt dat er geen onevenwichtige liturgie ontstaat door een
eenzijdige keuze.
De melodie moet meezingbaar zijn voor mensen met weinig tot gemiddelde muzikale aanleg.
Harde criteria hiervoor zijn moeilijk vast te stellen. De melodie mag de (lof)zang niet blokkeren,
maar moet - samen met de woorden - geleidend werken. Natuurlijk mag er plaats zijn voor
emotie, ontroering, getroffen zijn, diepe blijdschap; dat was de Heere Jezus ook niet vreemd.
Daarbij waken we ervoor dat de menselijke emotie centraal komt te staan in plaats van de Heere
God Zelf.
Voor de begeleiding zijn alle instrumenten toegestaan. In de Bijbel worden blaas-, snaar- en
ritme- instrumenten genoemd. Niet alle instrumenten lenen zich echter even goed voor de
begeleiding van de diverse liedstijlen. Liederen met weinig ritmische variatie kunnen het beste
met behulp van het orgel worden begeleid. Hieronder vallen Psalmen en gezangen. Voor
liederen met meer ritmische variatie leent zich een piano beter, eventueel aangevuld met
ritmische instrumenten (bijvoorbeeld gitaar, drum/djembé) en instrumenten met een duidelijke
uitkomende stem (bijvoorbeeld trompet, kornet, bugel en/of dwars-, pan-, blokfluit,
etc.).Liederen worden begeleid door één of meerdere voorzangers. Dit is geen must. Voor de
begeleiding geldt dat het de samenzang goed moet ondersteunen. Dat wil zeggen dat het
moment waarop de gemeente moet inzetten duidelijk herkenbaar is, dat de melodie duidelijk
hoorbaar is en dat in het juiste tempo wordt gespeeld.

3.7 Kindermoment

Het doel van het kindermoment is om expliciet aandacht te geven aan de kinderen van de
gemeente als doelgroep, voorafgaand aan de kindernevendienst. We vinden het belangrijk dat
jong en oud een dienst kan meemaken. Natuurlijk zijn er ook allerlei andere doelgroepen
mogelijk, maar de Heere Jezus zelf gaf ook speciale aandacht aan de kinderen (Marcus 10: 1316)
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3.8 Kindernevendienst

Kinderoppas en kindernevendienst zijn nu als volgt georganiseerd:
Tijdens de ochtenddienst is er kinderoppas voor kinderen t/m 6 jaar. Op de
avondmaalszondagen is er ook ’s middags kinderoppas. De opvang bestaat uit drie groepen:
 0 t/m 2 jaar (gemeentezaal);
 3 t/m 4 jaar (kelder);
 4 t/m 6 jaar (catechesatielokaal).
Wanneer er kindernevendienst wordt gehouden, mogen de kinderen vanaf 4 jaar mee naar de
kindernevendienst. Dit gebeurd in 2 groepen:
 Groepen 1 t/m 3 van de basisschool
 Groepen 4 t/m 6 van de basisschool
Bij terugkomst van de kinderen voor het dankgebed en de voorbeden kan er even opnieuw
aandacht voor de kinderen zijn en kunnen er gebedspunten voor de voorbeden meegenomen
worden. Er wordt nog gekeken of aanpassing van de frequentie wenselijk is.

3.9 Schriftlezing door gemeenteleden

Zoals uit de studie naar voren is gekomen, heeft de gemeente aandeel in de liturgie (in Woord en
antWoord). Dit aandeel beperkt zich niet tot het meedoen aan gebed, zang en sacramenten.
Gemeenteleden mogen actief participeren in de dienst. Dit vergroot de betrokkenheid op de
dienst. Daarom kiezen we ervoor om gemeenteleden in de Schriftlezing te laten participeren.
Wat de vertaling van de Bijbel betreft heeft de kerkenraad er bewust voor gekozen om de
Herziene Staten Vertaling (H.S.V.) te hanteren, in lijn met het beleid van de andere
wijkkerkenraden. Bij gelegenheid kan de predikant kiezen voor de Nieuwe Bijbel Vertaling
(N.B.V.).

3.10 Het onderdeel ʻdelenʼ in de liturgie

Het doel van dit onderdeel is dat we meer betrokken raken op elkaar, de eigen gemeente en op
de wereldkerk. Een onderdeel van gestalte daaraan geven is de bloemengroet. Deze
gemeenschappelijke groet in de vorm van een boeket is bedoeld als blijk van medeleven met
gemeenteleden, die in bijzondere omstandigheden verkeren. Een bloemengroet staat los van de
liturgie en het kerkelijk jaar. De bloemengroet moet niet verward worden met een ‘liturgisch
bloemstuk’. De aankondiging van de bestemming van collecten is onderdeel van ‘delen’. Tevens
is er ruimte voor het overbrengen van een groet vanuit andere gemeente, of getuigenis door
gemeentelid. Indien gemeenteleden gebruik willen maken van dit moment kunnen zij zich
vooraf melden bij de scriba.

3.11 Zingend be-amen van de zegen

Participeren van de gehele gemeente vindt ook plaats door op het Woord te antWoorden door
de gemeente, met het gezamenlijk be-amen van de zegen. Hiervoor wordt Gezang 456:3
gebruikt.

3.12 Het nazorgteam

Het doel van het nazorgteam is om beschikbaar te zijn voor persoonlijke pastorale gesprekken
en gebed. Zo willen we ook na de dienst blijk geven van betrokkenheid op elkaar.
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4. Implementatie

We realiseren ons dat implementatie van de gewijzigde liturgie enige tijd vergt. Er moeten
‘teams’ gevormd worden (o.a. de muziekgroep dient te worden uitgebreid, alsmede het
communicatieteam, het technische team en tevens dient er een groep te worden gevormd van
gemeenteleden welke de schriftlezing zullen verzorgen), diverse richtlijnen moeten voorbereid
worden, schermcommunicatie moet gerealiseerd worden, etc. Hiervoor zullen de komende
maanden worden gebruikt, waarbij in de tussentijd al delen van de nieuwe liturgie/
hulpmiddelen kunnen worden geïmplementeerd. Streefdatum is vanaf Deo Volente september
2014 de volledige nieuwe liturgie te hebben ingevoerd.
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