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Nieuwsbrief	september	2016		

	
	

Aan	alle	leden	van	de	wijkgemeente	en	geïnteresseerden,	
	

Graag	 willen	 we	 u	 vanuit	 de	 wijkkerkenraad	 nader	 informeren	 over	 een	 aantal	
beleidsvoornemens	 waartoe	 we	 recent	 hebben	 besloten.	 Gezien	 het	 belang	 van	 dit	
onderwerp	voor	onze	wijkgemeente	ontvangt	u	deze	nieuwsbrief.	
	

Deze	 heeft	 vooralsnog	 een	 eenmalig	 karakter	 om	 u	 te	 informeren	 in	 aanvulling	 op	 de	
gemeenteavonden,	kerkbode	en	website.	Mocht	er	 in	de	toekomst	aanleiding	zijn	om	weer	
een	 nieuwsbrief,	 over	 dit	 onderwerp	 of	 andere	 zaken,	 te	 maken	 dan	 zullen	 we	 dat	
vanzelfsprekend	doen.	We	hechten	aan	een	open	dialoog	met	u	als	gemeente.		
	

Heeft	u	naar	aanleiding	van	deze	nieuwsbrief	vragen	hierover	dan	kunt	u	contact	opnemen	
met	scriba	Wout	Blokhuis:	w.blokhuis@hervormdwoudenberg.nl.	

	
	
1. Waarom	gaan	we	gebruik	maken	van	de	liedbundel	Weerklank?		

In	het	beleidsplan	voor	wijkgemeente	2	is	opgenomen	om	de	‘modalitaire	nuancering’	voor	de	eredienst	
‘versneld’	vorm	te	geven.	De	afgelopen	twee	jaar	zingen	we	om	die	reden	tijdens	reguliere	diensten	twee	
liederen	 uit	 de	 bundel:	 ‘Op	 Toonhoogte’	 en	 is	 er	met	 enige	 regelmaat	 een	 apart	 kindermoment	 in	 de	
eredienst.		
Op	21	april	2016	is	de	liedbundel	Weerklank	gepresenteerd;	een	nieuw	liedboek	ontstaan	binnen	de	kring	
van	 de	 Gereformeerde	 Bond	 (GB).	 	 Aanleiding	 hiervoor	 was	 de	 versnippering	 die	 steeds	 meer	 optrad	
omdat	steeds	meer	gemeenten	van	allerlei	verschillende	bundels	gebruik	maakten.	Daarnaast	wilden	de	
opstellers	 een	 verantwoorde,	 brede	bundel	 samenstellen	waaruit	 binnen	de	 kring	 van	de	GB	gezongen	
kan	 worden.	 Het	 grote	 voordeel	 van	 een	 gezamenlijke	 bundel	 is	 dat	 een	 gemeenschappelijke	
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liederenschat	 voor	 de	 mensen	 gemakkelijker	 aangeleerd	 kan	 worden	 en	 voor	 predikanten	 een	
overzichtelijk	liederenrepertoire	beschikbaar	is	waaruit	zij	onbekommerd	kunnen	kiezen	voor	de	liturgie.		
Na	het	verschijnen	van	deze	bundel	heeft	de	muziekcommissie	van	wijk	2	zich	hierover	gebogen,	met	de	
vraag	of	deze	bundel	geschikt	zou	kunnen	zijn	voor	onze	wijkgemeente.	Zij	heeft	een	positief	advies	aan	
de	 kerkenraad	 uitgebracht	 en	 de	 kerkenraad	 heeft	 dit	 advies	 overgenomen,	 waarna	 dit	 op	 de	
gemeenteavond	van	19	mei	2016	is	meegedeeld	en	vervolgens	in	de	kerkbode	is	bekend	gemaakt.	
In	 de	 aanloop	 naar	 de	 ingebruikname	 van	 deze	 bundel	 voelen	 we	 als	 kerkenraad	 de	 behoefte	 om	 de	
achtergronden	van	deze	keuze	wat	uitgebreider	toe	te	lichten.	Vandaar	deze	nieuwsbrief.	
	
Onderbouwing	
Na	 een	 lang	 traject	 is	 eind	 2014	 besloten	 om	 binnen	 de	 diensten	 de	 mogelijkheid	 te	 bieden	 om	 2	
geestelijke	 liederen	 te	 laten	 zingen	naast	de	psalmen.	Met	 ingang	 van	 januari	 2015	 is	 dit	 ook	gebeurd.	
Destijds	 is	 ervoor	 gekozen	 om	 van	 de	 HGJB-bundel	 Op	 Toon	 Hoogte	 (OTH)	 gebruik	 te	 maken.	 Uit	 de	
voorhanden	 zijnde	 bundels	 was	 dat	 destijds	 de	 meest	 voor	 de	 hand	 liggende	 keuze.	 Daarbij	 is	 wel	
aangetekend	dat	we	uitzagen	naar	de	bundel	die	binnen	de	GB-kring	in	de	maak	was.	Nu	deze	bundel	er	is	
en	die	door	onze	kerkenraad	positief	is	beoordeeld,	willen	we	daar	dus	op	over	gaan.		
Eén	van	de	belangrijkste	redenen	hiervoor	is	dat	de	bundel	OTH	niet	is	samengesteld	met	het	oog	op	de	
eredienst.	Een	heel	aantal	liederen	(o.a.	Engelstalige)	is	daar	dan	ook	minder	geschikt	voor	en	valt	af.	Zo	
houden	we	een	(te)	smalle	bundel	over.	Dit	komt	de	inhoud	van	de	erediensten	niet	ten	goede.		
In	 de	 bundel	Weerklank	 zijn	 ruim	 600	 liederen	 uit	 verschillende	 bestaande	 bundels	 samengebracht,	
waardoor	er	een	veel	ruimere	keuze	ontstaat,	die	het	geheel	van	de	beleving	van	de	eredienst	ten	goede	
kan	komen.	Ten	opzichte	van	het	Liedboek	voor	de	kerken	zijn	er	meer	eigentijdse	 liederen	opgenomen	
(o.a.	van	de	groep	SELA)	en	minder	liederen	uit	andere	kerkelijke	tradities.		
Al	 met	 al	 zorgt	 dit	 er	 voor	 dat	 de	 bundel	 Weerklank	 goed	 aansluit	 bij	 de	 verwachtingen	 van	 onze	
gemeente	en	de	geformuleerde	beleidspunten	van	onze	wijkkerkenraad	op	dit	punt,	en	daarmee	beter	in	
onze	behoefte	voorziet	dan	de	bundel	Op	Toon	Hoogte.	
	
De	samenstellers	hebben	er	ook	voor	gekozen	om	alle	Psalmen	in	een	andere	berijming	dan	die	van	1773	
(de	 zogenaamde	 ‘oude	 berijming’)	 op	 te	 nemen.	 Reden	 hiervoor	 is	 dat	 de	 taal	 van	 1773	 sterk	 is	
verouderd,	 waardoor	 sommige	 woorden	 en	 uitdrukkingen	 door	 ons	 niet	 meer	 begrepen	 worden.	
Uiteraard	is	het	nodig	om	die	woorden	die	op	de	Bijbel	terug	zijn	te	voeren	uit	te	leggen	en	aan	te	leren.	
Woorden	waarvoor	dat	niet	geldt	hoeven	echter	niet	koste	wat	kost	in	stand	gehouden	te	worden.	Taal	
verandert	nu	eenmaal	 en	een	berijming	wil	 dienstbaar	 zijn	 aan	het	overdragen	 van	de	 inhoud	van	een	
Psalm,	wanneer	de	taal	een	barrière	gaat	vormen,	is	het	nodig	daar	kritisch	naar	te	kijken	opdat	de	inhoud	
niet	alsnog	verloren	gaat.	
Daarnaast	is	een	nog	belangrijkere,	inhoudelijke	reden	dat	de	berijming	van	1773	is	ontstaan	in	de	tijd	van	
de	 Verlichting;	 een	 periode	 in	 de	 geschiedenis	 waarin	 de	 mens	 en	 zijn	 mogelijkheden	 steeds	 meer	
centraal	 kwam	 te	 staan.	 Daarvan	 zijn	 ook	 sporen	 in	 de	 oude	 berijming	 terug	 te	 vinden.	 Hierbij	 valt	 te	
denken	aan	 	woorden	als	 ‘pad	der	deugd’	(Psalm	1)	en	 ‘licht	der	rede’	 (Psalm	14/53).	Daarnaast	duiden	
benamingen	 voor	 God	 als	 Opperwezen	 en	 Opperheer	 op	 een	 meer	 afstandelijke	 macht,	 dan	 op	 de	
persoonlijke	God	van	de	Bijbel.	
Deze	 punten	 van	 kritiek	 werden	 al	 in	 de	 19e	 eeuw	 onderkend.	 Toch	 is	 er	 nooit	 een	 officiële	 nieuw	
psalmberijming	in	gebruik	genomen,	omdat	men	te	zeer	aan	de	oude	gehecht	was	geraakt.	Dat	is	ook	niet	
zo	verwonderlijk,	want	er	zijn	vele	goede	en	mooie	verzen	in	te	vinden.	
Uiteindelijk	 zijn	 er	 toch	 verschillende	 nieuwe	 berijmingen	 gekomen.	 De	 samenstellers	 van	 Weerklank	
hebben	hieruit	geput,	en	zijn	zo	tot	een	verantwoorde	samenstelling	gekomen.	Daarbij	moet	wel	bedacht	
worden	 dat	 elke	 berijming	 zijn	 manco’s	 kent.	 Het	 gaat	 er	 dan	 ook	 niet	 om	 een	 perfecte	 berijming	 te	
hebben,	 maar	 wel	 een	 die	 zo	 dicht	 mogelijk	 bij	 de	 Bijbeltekst	 staat	 én	 theologisch	 en	 taalkundig	
verantwoord	is.	Voor	God	is	immers	het	beste	nog	niet	goed	genoeg.	
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Als	 kerkenraad	 onderkennen	 we	 de	 punten	 van	 kritiek	 m.b.t.	 de	 oude	 berijming	 en	 hebben	 daarom	
gemeend	 dat	 het	 goed	 zou	 zijn	 om	 ook	 van	 de	 psalmberijming	 uit	Weerklank	 gebruik	 te	 gaan	maken.	
Temeer	omdat	we	de	bijzonder	grote	waarde	van	de	Psalmen	inzien,	willen	vasthouden	en	doorgeven	aan	
een	 volgende	 generatie.	 Soms	 is	 daarbij	 een	 verandering	 nodig	 om	de	 inhoud	 te	 kunnen	 bewaren.	 Als	
kerkenraad	achten	wij	nu	de	tijd	daarvoor	rijp,	zoals	dat	ook	het	geval	was	bij	het	besluit	om	over	te	gaan	
op	het	gebruik	van	de	Herziene	Statenvertaling.	
Vooralsnog	willen	we	één	Psalm	in	deze	berijming	gaan	zingen,	om	de	gemeente	wat	tijd	te	geven	aan	de	
nieuwe	berijming	te	wennen.	Na	een	jaar	willen	we	kijken	hoe	dit	gaat	en	of	we	het	verantwoord	kunnen	
uitbreiden.	We	beseffen	dat	dit	voor	sommigen	een	gevoelige	verandering	kan	zijn,	maar	hopen	toch	op	
uw	vertrouwen	dat	we	deze	stap	zetten	in	de	verwachting	dat	ze	ons	tot	zegen	zal	zijn.	
	
Invoering	
De	 uiteindelijke	 ingebruikname	 van	Weerklank	 staat	 gepland	 voor	 de	 eerste	 zondag	 van	 het	 nieuwe	
kerkelijke	jaar:	27	november	2016.	
In	de	aanloop	daarnaartoe	willen	we	op	alvast	samen	gaan	‘snuffelen’	aan	deze	bundel.	 In	de	komende	
periode	zijn	er	daarom	2	zangmomenten	gepland	waarbij	het	de	bedoeling	is	dat	we	aansluitend	aan	de	
avonddienst	 een	 aantal	 liederen	 samen	 zingen	 en	 wat	 uitleg	 krijgen,	 m.n.	 over	 de	 melodie.	 De	 data	
waarop	we	willen	inzingen	zijn:	zondag	16	oktober	2016	en	zondag	13	november	2016.	
Deze	‘inzing’-momenten	zijn	van	harte	aanbevolen!	In	de	gemeente	zingen	we	immers	tot	eer		van	God!			
De	prijs	van	de	bundel	in	de	winkel	is	€	27,50.	Wat	betreft	de	aanschaf	willen	we	de	mogelijkheid	bieden	
om	gebundeld	in	te	kopen,	waardoor	u	de	bundel	met	17,5%	korting	kunt	aanschaffen.	Daartoe	zal	er	een	
intekenlijst	 in	 de	 kerk	 en	 Eben-Haëzer	 komen	 te	 liggen.	 Er	 zullen	 wel	 een	 aantal	 exemplaren	 in	 de	
portalen	 van	 de	 kerk	 neergelegd	worden,	maar	 deze	 zijn	 voor	 onze	 gasten	 bestemd.	 Ter	 overbrugging	
zullen	er	t/m	31	december	nog	briefjes	bij	de	ingangen	liggen.	
	
2. Meebidden	van	het	Onze	Vader		

De	 wijkkerkenraad	 heeft	 op	 9	 juni	 2016	 het	 voorgenomen	 besluit	 genomen	 om	 het	 incidenteel	
meebidden	door	de	gemeente	van	het	Onze	Vader	mogelijk	te	maken.	Indien	de	predikant	dit	functioneel	
acht	kan	deze	mogelijkheid	dus	worden	gebruikt	in	de	eredienst.	De	predikant	moet	dit	expliciet	kenbaar	
maken	 aan	 de	 gemeente	 tijdens	 de	 dienst.	 Het	 bidden	 van	 het	 Onze	 Vader	 is	 een	 opdracht	 van	 Jezus	
Christus:	'Bidt	Gij	aldus'.	De	gemeenteleden	ervaren	eenheid	in	het	gebed.	Handelingen	4:24	spreekt	over	
de	gemeente	die	'eensgezind	haar	stem	verhief'	tot	God.	Een	belangrijke	overweging	van	de	kerkenraad	is	
ook	 geweest	 dat	 hiermee	mede	 invulling	 wordt	 gegeven	 aan	 de	 beleidswens	 om	 de	 participatie	 in	 de	
eredienst	te	vergroten.	Voordat	we	een	definitief	besluit	zullen	nemen	willen	we	dit	punt	op	10	november	
2016	tijdens	een	gemeenteavond	met	u	bespreken.	
	
3. Staan	bij	Votum	en	Groet	

Een	 laatste	 ontwikkeling	 betreft	 de	 aanpassing	 van	 de	 liturgie	 bij	 Votum	&	Groet.	 Ook	 dit	 betreft	 een	
voorgenomen	besluit	van	de	wijkkerkenraad	dat	op	9	juni	2016	is	genomen.	Het	staan	van	de	gemeente	is	
primair	 een	uiting	 van	eerbied	 voor	de	HEERE	en	past	daarom	bij	 votum	en	groet,	 net	 zoals	 nu	bij	 het	
ontvangen	van	de	zegen.	Voorafgaand	aan	het	uitspreken	van	votum	en	groet	zal	ook	de	1e	psalm	staande	
worden	gezonden.	Deze	wijziging	past	eveneens	in	het	beleid	om	de	participatie	in	de	eredienst	verder	te	
vergroten.	Tijdens	de	gemeenteavond	op	10	november	2016	willen	we	ook	dit	voorgenomen	besluit	met	
u	bespreken.		
	
4. Tot	slot	

We	hopen	dat	we	u	hiermee	iets	meer	hebben	kunnen	duidelijk	maken	over	de	achtergronden	van	onze	
keuzes,	en	bidden	dat	deze	voor	ons	als	gemeente	tot	zegen	zal	zijn.	Ook	hopen	we	u	te	ontmoeten	om	
de	gemeenteavonden	om	in	gesprek	met	elkaar	hierover	te	blijven.		
	
	
O	God,	mijn	hart	is	bereid;	ik	zal	zingen,	ik	zal	psalmen	zingen,	ook	zal	mijn	eer	U	loven.	(Psalm	108:2)	


