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Beleidsnotitie Eredienst en Liturgie

Algemeen Opmerking
De eredienst op zondag is van het hoogste belang. Het is de 
werkplaats van de Heilige Geest, waar de gemeenschap met onze 
God gevierd wordt en we de onderlinge verbondenheid beleven. 
Hierdoor wordt de gemeente gebouwd in het geloof en in de 
verbondenheid met de Heere Jezus en elkaar.
Liturgie is een ordening van de samenkomst van de gemeente (de 
eredienst) waarin de dynamiek van het Woord Gods plaats vindt. De
gemeente mag reageren op die dynamiek in schuldbelijdenis, 
aanbidding, lofprijzing, deelname aan het heil (sacramenten), 
gemeenschap, offerande en dienstbetoon in en buiten de 
samenkomst. 

Telkens wanneer u samenkomt, .... laat 
alles gebeuren tot opbouw (1 Kor 14:26).
Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet 
nalaten, …, maar elkaar aansporen, en dat
zoveel te meer als u de grote dag ziet 
naderen (Hebr. 10:25).

Doel Opmerking
 De liturgie heeft tot doel dat de boodschap van het Woord in de 

gemeente klinkt en dat de gemeente erin betrokken wordt om 
antwoord te geven op het Woord. Daarin wordt de lofzang 
gaande gehouden.

 De liturgie geeft de gemeente de ruimte om stil te worden, te 
belijden, te aanbidden, te verootmoedigen, te zingen, te 
luisteren, te geven van haar gaven, de sacramenten te ontvangen
en de zegen te ontvangen.

Om de heiligen toe te rusten, …., tot 
opbouw van het werk van Christus (Efeze 
4:12).

Onderling betrokken Opmerking
 Regelmatig zullen gemeenteleden die bij het welkomteam horen

bij de ingang staan om de kerkgangers welkom te heten.
 We dragen elkaar op in het gebed in de voorbede, we 

ondersteunen elkaar diaconaal in het geven van onze gaven.
 Betrokkenheid op de gehele gemeente, kinderen kunnen niet 

gemist worden.

Bid voor elkaar (Jak. 5:16).
Draagt elkaars lasten en vervult zo de wet 
van Christus (Gal. 6:2). 
Er voegde zich een grote gemeente van 
mannen, vrouwen en kinderen bij hem 
(Ezra 10: 1);
Want voor u is de belofte en voor uw 
kinderen (Hand 2: 39).

Naar buiten bewogen Opmerking
 In de eredienst houden we rekening met gasten in ons midden. 

We heten ze welkom en geven een toelichting op de onderdelen
van de liturgie. We gebruiken toegankelijk taal, zijn transparant ,
we bidden een gemeenschap te zijn die vanuit onderlinge liefde 
openstaat voor de naaste.

 Tijdens de eredienst worden we opgeroepen en toegerust om 
getuigen van Christus te zijn.

 We geven onze gaven voor zending, evangelisatie en 
hulpverlening.

Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat 
broeders ook eensgezind samenwonen 
(Psalm 133: 1)
…., opdat wij heilig en smetteloos voor 
Hem zouden zijn in de liefde (Efeze 1: 4).



Knelpunten Opmerking
 De prediking/liturgie is vooral afgestemd op denkers. Doeners 

vinden minder aansluiting en haken sneller af.
 Gaat er werfkracht van ons uit?
 Emo-cultuur (het zoeken naar ervaringen)
 Individualisering en consumentisme (shopgedrag neemt toe, 

minder trouw aan gemeente)
Juist de vastheid van het Woord 
benadrukken. Het gaat niet om onze 
ervaring, maar om wat God door Zijn 
Woord ons zegt. Als het ware een 
tegenover bieden!
Juist de trouw aan de gemeente 
benadrukken o.a. vanuit de trouw van 
Christus tot in de dood voor ons. 
Heiliging: gaven ten nutte van anderen.
Zie bijv. de gemeenschap in Hand. 2. Of 
wat Paulus schrijft over de reuk van de 
kennis van Christus. Merkt men het aan 
ons dat we met Jezus geweest zijn? Bv. 
belang gebed (ook gezamenlijk).

Bestaand beleid Opmerking
 In de regel zingen we de schoolpsalm als introïtus lied.
 Het slotlied zingen we staande.
 In (thema)diensten met een bijzonder karakter kunnen ook 

andere muziekinstrumenten dan het orgel  bespeeld worden. 
 We zingen de psalmen ritmisch. 
 De gemeente zingt graag, zodat het zingen van meerdere 

coupletten van een psalm of lied de voorkeur heeft.
 I.p.v. de  10 geboden kan bij gelegenheden ook de lezing van een 

Nieuwtestamentische vermaning plaats vinden. 
 We gebruiken de Herziene Statenvertaling.
 Met het oog op de eenheid van de gemeente zullen, in 

overeenstemming met de besluitvorming in de Algemene 
Kerkenraad, tijdens de erediensten één of enkele ambtsdragers 
vanuit onze wijkgemeente dienst doen in de andere 
wijkgemeente en andersom.

 In onze wijk worden dezelfde afkondigingen en voorbeden 
aangehouden als in Wijk I.

 Om praktische redenen vinden de diensten voor het grootste 
deel plaats in de Dorpskerk.

Aanvullend nieuw beleid Opmerking
De liturgie is meer dan een traditie, hoewel we bewust de liturgie in 
de lijn van de gereformeerde traditie volgen. Daarbij hebben de 
psalmen de hoogste plaats. Er is evenwel ook ruimte om naast de 
psalmen te kiezen voor andere geestelijke liederen dan psalmen. We
zingen voornamelijk de psalmen (enige gezangen) in de berijming 
van 1773, maar de (gast-)predikant wordt tevens verzocht om 
daarnaast ook in de regel twee liederen te laten zingen uit ‘Op 
Toonhoogte’ (bundel HGJB 2005) of mogelijk de binnenkort te 
verschijnen bundel van de GB-predikanten. Uitgangspunt is dat de 
liederen doordrenkt moeten zijn van de Schrift. 

Tot aan de komst van de GB-bundel 
zingen we de bekende en zingbare 
liederen uit ‘Op Toonhoogte’. De GB-
bundel zal na verschijnen worden 
geëvalueerd.
Ook van de gastpredikant wordt verwacht
dat deze liederen laat zingen tijdens de 
dienst. Er is al een ruime hoeveelheid 
bundels ‘Op Toonhoogte’ beschikbaar. 
We vinden het belangrijk om op 
Nieuwjaarsdag of 2e feestdagen één 
dienst in de kerk te houden. Op 
Nieuwjaarsdag kunnen de predikanten 



In de aanloopperiode (de eerste twee tot drie maanden van 2015) 
kiezen we om praktische redenen voor begeleiding van de liederen 
op het orgel. In een later stadium en bij bijzondere diensten (bijv. 
jongerendiensten) zullen we, indien muzikaal wenselijk en mogelijk, 
deze liederen begeleiden op piano of andere instrumenten (bijv. 
trompet, panfluit). 

We zien een toename van jonge gezinnen en we spelen hier in de 
liturgie op in door extra aandacht te besteden aan de kinderen. We 
vragen de predikant daarom om een speciaal kind-moment in te 
lassen voorafgaand aan de preek. Dit moment wordt afgesloten met 
een kinderlied. In de preek komt de essentie van het kind-moment 
regelmatig terug. 

Dubbele diensten zijn mogelijk, maar de leerdiensten moeten wel in 
de context en geest staan van wijk II. 

Houding: We nemen een aanhankelijke, verwachtende houding aan,
onder andere bij het ontvangen van de zegen. 

elkaar dan toespreken. Valt deze dienst 
onder verantwoordelijkheid van wijk 2, 
dan zal de wijk 2-liturgie gehanteerd 
worden. 

De gang van zaken rond het zingen van de
liederen wordt op inhoud en kwaliteit 
regelmatig geëvalueerd en zo nodig 
herijkt. Hierin laten we ons adviseren 
door deskundigen en gemeenten die hier 
ervaring mee hebben. Ook zal nagedacht 
worden over het inzetten van muzikale 
kwaliteiten van gemeenteleden.

Als predikant wijk I of de gastpredikant  
zich kan vinden in de liturgie van wijk 2, 
dan kan deze ook de dienst leiden. Ook 
ruimte houden voor relevante 
maatschappelijke thema’s.

Beleidsvoornemens ter bespreking in de komende beleidsperiode Opmerking
 Blijvende aandacht voor een goed verzorgde liturgie. Met name de

bewaking van de inhoudelijke en muzikale kwaliteit van de 
gemeentezang en de begeleiding is belangrijk om de eredienst een
waardig karakter te laten behouden.

Welke technisch en praktisch beste oplossingen zijn er voor het 
zingen van gezangen en liederen (muzikale begeleiding, bundel of 
beamer of kopietjes, nieuwe melodieën, inhoudelijke criteria, etc.).

Het scheppen van mogelijkheden voor een grotere participatie van
ambtsdragers en gemeenteleden in de eredienst, bijvoorbeeld bij 
de muzikale begeleiding, de dienst van de offergaven, schriftlezing,
persoonlijk getuigenis of een kindermoment.

 Instellen muziek- en liturgiecommissie. 
Starten Q4 2014.

 Op korte termijn onderzoek laten doen 
door een gespecialiseerd audiovisueel 
bedrijf naar mogelijkheden van het 
gebruik van een beamer in de kerk. Als 
de implementatie van een beamer te 
lang gaat duren, dan in elk geval zorgen 
voor voldoende boekjes ‘Op 
Toonhoogte’ (ca. 300 exemplaren nodig 
Q4 2014). De welkomstcommissie deelt 
boekjes uit. Boekjes na afloop weer 
inleveren in de portalen. Bij invoering 
van beamer ook personen opleiden die 
apparatuur kunnen bedienen. 

 Voorstel is om dit alleen in te voeren in 
themadiensten, of als het heel relevant 
is, eventueel gekoppeld aan collecten. 
Als de dienst Op Tweede Kerstdag, 
Tweede Paasdag en tweede Pinksterdag
aan wijk II toebedeeld is, behoort de 
inbreng van een zangkoor tot de 



Gemeente en ambtsdragers gaan staan bij stil gebed, votum en 
groet.

 Er wordt meer ruimte voor ontmoeting na de kerkdienst mogelijk 
gemaakt.

  De gastvrijheid in onze erediensten wordt versterkt.

We gaan bewuster om met de collecten tijdens de eredienst? 
Hoe kunnen we de (zondagschool-)kinderen meer betrekken bij de

kerkdienst?
Het ontwikkelen van beleid met betrekking tot het liturgisch 

centrum (met name aanwezigheid van sacrament tekens tijdens de
diensten). 

 De betrokkenheid van de gemeente vergroten, zodat zij onder het 
Woord kan groeien en bloeien, en zodat de onderlinge band 
zodanig te versterken.

mogelijkheden. In deze diensten is er 
tevens ruimte voor meer bijpassende 
vrije liederen, declamatie en inbreng 
gemeenteleden met muziek-
instrumenten. Bespreken Q4 2014 . 
Invoeren met Pasen of Pinksteren 2015.

 In de afkondiging wordt aangegeven dat
de gemeente na het zingen van het 
eerste lied de gelegenheid krijgt tot stil 
gebed, waarbij indien mogelijk staande 
wordt gebeden. Na het gebed spreekt 
de predikant votum en groet uit, 
waarna de gemeente weer gaat zitten. 
Invoeren Q1 2015.

 We gaan het koffiedrinken na de dienst 
aantrekkelijker maken en interactiever. 
We regelen statafels voor meer 
interactie. Tijdens het koffiedrinken 
lassen we een centraal moment in 
waarop we nieuwe leden voorstellen 
(afstemmen met nieuwe leden op 
welke wijze men voorgesteld wil 
worden, eventueel zelf een toelichting 
geven). Tijdens het koffiedrinken 
kunnen ook persoonlijke ervaringen 
gedeeld worden. Frequentie: nader te 
bepalen. Invoeren Q1 2015.

 Naast het voorstellen van nieuwe leden 
tijdens het koffiedrinken na de dienst 
stelt het gezin zichzelf voor op de 
website (met foto). Op vrijwillige basis 
kunnen gemeenteleden informatie 
aanleveren voor het fotoboek (op 
afgeschermd deel van website). Ook 
starten we met het opzetten van een 
talentendatabase. Informatie wordt 
aangedragen via de huisbezoeken. 
Starten Q1 2015  met talentendatabase.
Fotoboek wordt voorbereid in 2015. 
Invoeren Q1 2016.

 Bespreken Q2 2015
 Dit is verder uitgewerkt in de 

beleidsbijlage ‘Kind en eredienst’
 Bespreken Q2 2015

 Het streven is dat de gemeente twee 
keer per zondag wil samenkomen. De 
inhoud en vorm van de diensten 
moeten mensen hiertoe motiveren. 
Evalueren of kerkbezoek toeneemt na 
invoering nieuw beleid eind 2015.

Tijdpad nieuw beleid Opmerking
Vanaf 1 januari 2015 starten met geestelijk lied.



 


