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A. Inleiding 

  

De basis van het beleidsplan van wijk 2 (Noord) wordt gevormd door het beleidsplan van de 

Algemene Kerkenraad(AK). In dit beleidsplan worden daarom alleen die zaken genoemd die 

een aanvulling of een uitbreiding zijn op datgene wat genoemd is in het beleidsplan van de 

AK 

  

Zo treft u over diaconale zaken vrijwel niets aan in dit beleidsplan van wijk 2 omdat alle 

diaconale zaken centraal geregeld blijven. Hetzelfde geldt ook voor het georganiseerde 

jeugdwerk, de evangelisatiecommissie en de kerkrentmeesters. Dit betekent niet dat er op dit 

gebied geen verantwoordelijkheid ligt bij de Wijkkerkenraad.  

  

Bij dit beleidsplan behoren 4 bijlagen:           De verklaring 

                                                                       Prediking 

                                                                       Zingen van Bijbelliederen 

                                                                       Huwelijk en samenwoning 

  

B. Grondslag 

  

Rond de totstandkoming van de PKN heeft de kerkenraad naast het Convenant, wat al 

verwoord is in het beleidsplan van de AK, ook de zogenoemde „Verklaring‟ van de synode 

ondertekend. Hiermee is onze identiteit verankerd. In de vergadering van de kerkenraad van 8 

september 2003 is die, door het synodemoderamen opgestelde verklaring, ondertekend en 

verzonden naar de synode. De tekst van de VERKLARING d.d. 8 september 2003 is als 

bijlage bij dit beleidsplan gevoegd. 

In een reactie van het synodebestuur richting de kerkenraden die de verklaring hebben 

ondertekend wordt expliciet aangegeven dat deze gemeenten exclusief gereformeerd kunnen 
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blijven. In deze brief worden ook de ondertekenaars van het Convenant ingesloten. 

 

  

C. Plaats van de wijkgemeente 

  

Onze Wijkgemeente maakt deel uit van de Hervormde gemeente van Giessendam/Neder-

Hardinxveld. Sinds 1 mei 2004 maakt de gemeente deel uit van de Protestantse Kerk van 

Nederland (PKN). In 2004 is er een proces van decentralisatie voltooid waardoor de 3 

verschillende wijkgemeenten binnen onze gemeente meer ruimte krijgen om een eigen gezicht 

te kunnen tonen. Hoe dit is vormgegeven is ook te lezen in dit beleidsplan. Sinds de nieuwe 

kerkorde, maar ook door de gemaakte afspraken tijdens het decentralisatieproces, heeft de 

wijkkerkenraad veel meer bevoegdheden dan voorheen. De wijkkerkenraad is zich bewust 

van haar plaats en verantwoordelijkheid binnen het geheel van onze kerkelijke gemeente.  

  

1. Gemeenteopbouw 

  

Naar aanleiding van de gemeenteavond in april 2004 is er, na een oproep in het kerkblad, een 

werkgroep samengesteld bestaande kerkenraadsleden en gemeenteleden.  

De opdracht is als volgt geformuleerd: 

a.      Gemeente zijn bevorderen 

b.      Gemeente bewust maken van de Bijbelse opdracht wervend bezig te zijn 

c.      Voorstellen indienen aan Wijkkerkenraad om invulling te geven aan “gastvrij gemeente 

zijn” 

  

a.         Gemeente zijn bevorderen. 

  

Om de onderlinge ontmoeting te bevorderen zijn er een aantal activiteiten georganiseerd die 

inmiddels een vast patroon hebben gekregen en naar een sub-werkgroep gedelegeerd, zoals: 

-          op zondag ontmoeting in het Hervormd Centrum: voorlopig wordt dit maximaal 6 x 

per jaar georganiseerd na een vroege morgendienst en met voorkeur wanneer de eigen 

predikant voor gaat. In ieder geval op een zondag na een themadienst “Kerk, Gezin & School” 

in januari en “Afsluiting Tentweek” in oktober. Of de frequentie wordt aangepast hangt af van 

de belangstelling en wordt per seizoen geëvalueerd. 

-          op zondag sing-inn in het Hervormd Centrum: voorlopig wordt dit maximaal 4 x per 

jaar georganiseerd na een avonddienst. Of de frequentie wordt aangepast hangt af van de 

belangstelling en wordt ook per seizoen geëvalueerd. 

  

b.                 Gemeente bewust maken van de Bijbelse opdracht wervend bezig te zijn 

  

Op het terrein van onderwijs en toerusting is er met de predikant van gedachten gewisseld. 

Met name in het takenpakket van de predikant bevind zich het onderwijs vanuit prediking, 

catechese en bijbelstudiekring. De toerusting zou van externe organisaties kunnen komen. 

Eerst wordt gebruik gemaakt van de cursus die de centrale evangelisatiecommissie dit najaar 

organiseert. Ook door het regelmatig plaatsen van een artikel in het kerkblad willen we de 

gemeente prikkelen en aan het nadenken zetten. 

  

c.                  Voorstellen indienen aan Wijkkerkenraad om invulling te geven aan “gastvrij 

gemeente zijn” 
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Er is nagedacht over de invulling van de kerkdiensten en de toegankelijkheid naar jongere 

gemeenteleden en gasten bij met name bijzondere diensten. Wat betreft het uitdelen van een 

liturgie bij doop en belijdenis is al een eerste stap genomen om gasten meer te betrekken bij 

wat gedaan of gezegd wordt. 

Beleidsvoornemen:  

·         Onderzoeken in hoeverre de ideeën over andere gezamenlijke activiteiten op een 

doordeweekse dag kunnen worden gerealiseerd. Hierin nemen we tevens mee of dit op groep-, 

sectie-, of wijkniveau te realiseren is. 

·         Om gemeenteleden bewust te maken van hun wervende opdracht zal bekeken worden 

in hoeverre de cursus „getuigen zijn‟, die nu door de Evangelisatiecommissie wordt gegeven, 

in onze wijk een vaste plaats kan krijgen (indien dit niet centraal wordt voortgezet). 

·         Een voorstel naar de wijkkerkenraad doen m.b.t. invulling van de kerkdiensten en hoe 

om te gaan met nieuwe bezoekers.  

·         Tevens onderzoeken of d.m.v. gemeente-groei-groepen de toegankelijkheid voor 

buitenstaanders of niet-meelevende leden binnen onze wijkgemeente kan worden vergroot. 

 

 

Dit is echter mede afhankelijk van de invulling en organisatie van de gemeente na de 

perforatie die eind dit jaar moet zijn afgerond. 

  

2. Eredienst 

  

Over de invulling van de Erediensten die onder onze verantwoordelijkheid worden gehouden 

zijn in de afgelopen jaren enkele afspraken gemaakt. 

  

Prediking 

·         In de vergadering van 9 januari 2003 is vastgelegd welke prediking wij voorstaan. 

Dit document is als bijlage PREDIKING bij dit beleidsplan gevoegd. 

·         Wij vinden het belangrijk dat er regelmatig zgn. leerdiensten zijn.  

·         Waar mogelijk dient ook een diaconale dimensie in de preek aanwezig te zijn. 

 

In 2004 Is er besloten tot een decentralisatie waarbij iedere wijk een eigen identiteit kan 

ontwikkelen. Hierbij zijn de volgende besluiten genomen die betrekking hebben op de 

verstaanbaarheid van de Boodschap: 

Liederen 

·         In onze Erediensten worden verantwoorde bijbelliederen gezongen waarbij er is 

gekozen voor de bundel „Uit Aller Mond‟. Het rapport ZINGEN VAN BIJBELLIEDEREN is 

als bijlage bij dit beleidsplan gevoegd. Dit rapport werd op 25 augustus 2003 vastgesteld in de 

vergadering van de Wijkkerkenraad. 

·         We houden ons aan een maximum van 2 liederen per dienst. 

·         In bijzondere diensten kan er ander lied dan uit de bundel Uit Aller Mond in de 

voorzang gezongen worden. Te denken valt aan een Themalied. 

Taalgebruik 

·         In bijzonder diensten zoals doop- en belijdenisdiensten wordt een gedrukte liturgie 

gebruikt. 

·         In deze liturgie zal –indien beschikbaar- de Herziene Statenvertaling worden gebruikt. 

·         Er zal gebruik gemaakt worden van de hertaalde formulieren bij doop-, belijdenis- en 

trouwdiensten. 

  

Eerbied 
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Vanuit het oogpunt van eerbied en aandacht zullen er tijdens diensten geen foto- en/of 

filmopnamen gemaakt mogen worden. 

  

Beleidsvoornemen:  

In de toekomst willen we een bezinning over: 

·         Het kind in de kerk. 

·         Viering van het Heilig Avondmaal in de laatste lijdensweek. 

·         Aandacht voor „het onze Vader‟ in de dienst. 

·         Het meer inhoud geven aan de ambtelijke invulling van het ambt van Ouderling-

Kerkrentmeester. 

 

3. Pastoraat 

  

Wijkpastoraat 

Voor het pastoraat is onze wijk nu nog verdeeld in 8 secties. De verantwoordelijkheid voor 

het pastoraat ligt in de eerste plaats bij de sectieouderling.  

In de praktijk wordt dit pastoraat uitgevoerd door de predikant, de sectieouderling, zijn 

bezoekbroeder, de diaken, de evangelisatie medewerker en de bezoekdame van het 

bejaardenbezoek. Ieder vanuit zijn eigen invalshoek. 

  

Om meer samenhang in het pastoraat te krijgen is het belangrijk dat de sectieouderling, de 

bezoekbroeder, diaken, evangelisatiemedewerker, en bezoekdame gaan samenwerken in een 

wijkteam wat onder leiding staat van de sectieouderling. Deze sectieouderling communiceert 

bijzonderheden met de wijkpredikant. 

  

Na de aanwas door de perforaties is besloten om het aantal secties uit te breiden tot tien en 

waar nodig wordt ook de grootte van deze secties met elkaar in evenwicht gebracht.  

Er moet overwogen worden of er bij de indeling van de secties rekening gehouden moet 

worden met speciale(doel)groepen zoals ouderen. Bij het pastoraat onder ouderen kunnen 

bezoeken vaak ook overdag plaatsvinden terwijl vaak ook wenselijk is om de duur en 

frequentie van de bezoeken anders te laten zijn dan bij andere pastorale eenheden. 

  

We willen meer betrokkenheid van gemeenteleden op elkaar. Binnen een sectie kunnen 

pastorale groepen geformeerd worden die elkaar op pastoraal en diaconaal vlak „tot een hand 

en een voet zijn‟. (zie ook bij gemeenteopbouw over gemeente-groei-groepen) 

De begeleiding van deze groepen ligt in handen van de wijkteams. Hierbij hoeven de 

groepsleden niet per definitie buren van elkaar te zijn (misschien zelfs liever niet) 

  

Pastoraat bij overlijden 

Wanneer een gemeentelid overlijdt zal de predikant deze familie bezoeken en de zaken 

rondom een rouwdienst regelen. Daarnaast zullen de sectieouderling en de sectiediaken een 

condoleancebezoek afleggen. Verder is het mogelijk dat de rouwdragende familie ook op een 

andere wijze wordt gesteund in deze moeilijke dagen. Tijdens het bezoek van de predikant zal 

dit aan de orde kunnen komen. De diaken zal na een aantal weken de familie nogmaals 

bezoeken om te bepalen of diaconale ondersteuning gewenst is. 

  

Huwelijk en samenwoning 

Het huwelijk is een Bijbelse instelling die door God aan ons gegeven is. Wij erkennen geen 

andere samenlevingsvorm dan het huwelijk tussen man en vrouw. In het pastoraat zal de 

kerkenraad op Bijbelse (d.w.z. liefdevolle)wijze tucht oefenen over hen die deze instelling 
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van God ontkrachten. In de bijlage over Huwelijk en samenwoning staat het besluit 

beschreven wat de kerkenraad op 1 april 2005 hierover genomen heeft. 

  

Beleidsvoornemens: 

·         Instellen van wijkteams. 

·         Opzetten van pastorale groepen  

·         Er moet overwogen worden of er bij de indeling van de secties rekening gehouden moet 

worden met speciale(doel)groepen zoals ouderen.  

 

Aldus vastgesteld de vergadering van de wijkkerkenraad op 10 oktober 2005. 

Bijlage 1: 

VERKLARING 

  

Als kerkenraad van de hervormde gemeente weten we ons door onze Nederlandse Hervormde 

Kerk gebracht op een weg die wij niet hebben begeerd en waarover wij in het geweten 

bezwaard zijn. 

Wij erkennen dat wij delen in de schuld van onze kerk. Gedachtig aan het woord van de 

apostel: „indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw‟ (2 Tim. 2:13) weten wij ons echter, zelf 

levend van Gods trouw, verschuldigd binnen de kerk trouw te zijn aan de roeping waarmee de 

Koning der Kerk, Jezus Christus ons geroepen heeft. 

  

Met de kerk belijden wij dat „Christus een eeuwig Koning is, die zonder onderdanen niet zijn 

kan‟ (art. 27 Ned. Geloofsbelijdenis) en dat Hij Zijn kerk bewaart. 

Daarom beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan het juk van 

Christus. Wij begeren ons te houden aan de verkondiging van Zijn Evangelie, de sacramenten 

te bedienen naar Zijn inzetting en de kerkelijke tucht te oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn 

ontferming. 

Wij beloven ons te houden aan het betrouwbaar Woord van God en alle dingen te verwerpen 

die daar tegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd. 

  

Als wij zo als gemeente – met vreze en beven – onze plaats innemen binnen het geheel van de 

verenigde kerk, verklaren wij ons gebonden te weten aan de gereformeerde belijdenis. Met 

Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met dit belijden in strijd is. Bij de 

inrichting van het leven der gemeente zal de nodiging tot het Heilig Avondmaal en de roeping 

tot het ambt uitgaan naar hen die tot de openbare belijdenis des geloofs zijn gekomen. In de 

gemeente zal geen andere levensverbintenis worden ingezegend dan een huwelijk van man en 

vrouw dat wettig voor de overheid is gesloten. 

  

Omdat wij ons schuldig weten onze gaven „ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten 

gewillig en met vreugde aan te wenden‟ (antw. 55 Heid. Cat.) zullen wij de kerk en elkaar 

blijven oproepen om – in overeenstemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften van 

de kerk – de weg van gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan. 

  

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Giessendam/Neder-Hardinxveld (wijk Noord). 

 

Ondertekent door de preses en de scriba d.d. 8 september 2003. 

 

Bijlage 2: 

PREDIKING 
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“Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd, 

Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;“ 

(naar 1 Kor. 2: 2 en 1 Kor. 1:30b) 

  

Vanuit het bovenstaande schriftwoord dient de prediking gestalte te krijgen, waarbij de 

rechtvaardiging en de heiliging van het leven een plaats hebben. Het één kan niet zonder het 

ander.  

Rechtvaardiging:  

Ieder mens staat schuldig tegenover de Heilige God. Hij of zij moet zich realiseren dat we 

door onze verlorenheid en schuld daarom niet voor de Heere kunnen verschijnen. De 

prediking wijst op onze onmacht om zelf ook maar iets bij te dragen aan onze zaligheid. 

Alleen door het verzoenend werk van de Heere Jezus is het mogelijk dat God ons genadig wil 

aannemen en alleen door de prijs die Christus betaald heeft met Zijn bloed. De prediking wijst 

ons nadrukkelijk op deze enige mogelijkheid om zalig te kunnen worden.  

Heiliging: 

Onze God is een Heilig God die uit zondaarsliefde Zijn Zoon gegeven heeft om ons vrij te 

kopen. Zijn Naam moet eer ontvangen om het geven van Zijn Zoon. Die eer komt Hem ook 

toe om al het goede wat Hij ons telkens geeft. Deze Heere moeten wij dienen met heel ons 

hart en leven. Wij worden geroepen om vanuit een persoonlijke geloofsrelatie met onze Heere 

te leven tot Zijn eer. De prediking is bedoeld als toerusting voor ons dagelijks leven en om 

ons iedere keer weer bij Christus terug te brengen.  

In de prediking worden zij, die bereid zijn om Christus te ontmoeten, aangespoord om als 

levende getuigen, in de kracht van de Heilige Geest, ook anderen tot Hem te leiden en hen op 

te roepen om zich voor te bereiden op de komende Christus. 

  

Iedere predikant moet deze beide delen; rechtvaardiging en heiliging in zijn preken laten 

terugkomen. Een predikant dient met het oog daarop in zijn tekstkeuze evenwichtig te zijn. 

Afhankelijk van de te bepreken tekst kan het wel zo zijn dat er in een bepaalde preek één 

aspect meer aandacht krijgt dan het andere. In één van de volgende preken zal het andere 

aspect weer duidelijker aan de orde komen. Daarbij kan het zo zijn dat de ene predikant wat 

meer nadruk legt op de rechtvaardiging en de ander wat meer op de heiliging. Dit is de ruimte 

die er mag/moet zijn. 

Uit het voorgaande vloeit voort dat voor de kerkenraad belangrijk is wat de gemeentevisie is 

van de predikant. De predikant moet de gemeente zien als Gods verbondsgemeente. De 

prediking is gericht op de opbouw van het geloof van de gelovigen terwijl er voor anderen de 

dringende oproep tot bekering klinkt. 

  

Wanneer een predikant meerdere malen voorgaat in dezelfde gemeente zal ook de tekstkeuze 

zodanig moeten zijn dat meerdere aspecten aan de orde komen. Daarbij moet de tekst die 

bepreekt wordt vanuit de context waarin deze staat, worden verklaard. 

In de voordracht zal een predikant een bewogenheid met de gemeente laten blijken waarbij er 

ook die dingen mogen doorklinken die hij persoonlijk heeft mogen ondervinden. 

9 januari 2003 

 

Bijlage 3: 

Zingen van Bijbelliederen  

  

NOTITIE BETREFFENDE HET ZINGEN VAN LIEDEREN -ANDERS DAN DE 

PSALMEN- IN DE EREDIENST                                                                                                                             

9 
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NOTITIE BETREFFENDE HET ZINGEN VAN LIEDEREN -ANDERS DAN DE 

PSALMEN- IN DE EREDIENST 

  

Vooraf 

Naar aanleiding van de besluiten die genomen zijn in de CK-vergadering van 2 juni en de 

daaropvolgende wijkkerkenraadsvergadering van 11 juni is er een commissie ingesteld met de 

volgende opdracht:  

Het formuleren van een voorstel om vanaf 1 oktober over te gaan tot het geleidelijk invoeren 

van Bijbelliederen in de eredienst aan de hand van de volgende vragen: Waarom, wat zijn en 

welke Bijbelliederen. 

 

1. Zingen in de Schriften van Oude en Nieuwe Testament 

1.1 Er zal geen twijfel over bestaan, dat zingen in de christelijke gemeente geboden is. De 

wortels daarvoor treffen we al aan in het Oude Testament.  

1.1.1 De eerste keer, dat er op verhoogde toon een lied wordt aangeheven in het Oude 

Testament is door Mozes en de Israëlieten bij de Rode Zee: ....Israël droogvoets daardoor 

geleid, de Egyptenaren omgekomen.... Er wordt spontaan een danklied voor bevrijding 

aangeheven. Ik zal de HEERE zingen; want Hij is hogelijk verheven! (Ex.15:1vv.) Gezien het 

slot van Exodus 15 voegt Mirjam zich bij de zangers en wekt in het bijzonder de vrouwen op 

met dezelfde woorden van haar broer: En Mirjam, de profetes, Aärons zuster, nam een 

trommel in haar hand; en al de vrouwen gingen uit, haar na, met trommelen en met reien. 

Toen antwoordde Mirjam hunlieden: Zingt de HEERE; want Hij is hogelijk verheven! Hij 

heeft het paard met zijn ruiter in de zee gestort! (Ex.15:20,21) 
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1.1.2 Als variant komt al spoedig het „zingen bij beurte‟ om de hoek kijken. (Ex.32:18; 

Num.21:17; Ps.147:7) 

1.1.3 De oproep tot zingen klinkt bij herhaling. Zingt, psalmzingt. (1 Kr.16:9; 16:23). 

1.1.4 De reden van zingen kan verschillend zijn. In Exodus zagen we de grote bevrijdingsdaad 

van de uitleiding uit Egypte bezongen, maar ook persoonlijk treffen we een verantwoording 

aan in bijv. Ps.13:6: Ik zal de HEERE zingen, omdat Hij aan mij welgedaan heeft. 

  

1.2 Centraal staat in het zingen steeds: de grote daden van God in Schepping, verlossing en 

dank daaromtrent. Bij herhaling treffen we aan, dat naast het oude lied ook nieuwe liederen 

worden aangeheven. Ze werden misschien wel ter plekke gedicht. (Ps.96:1; 98:1; 144:9; 

Jes.42:10; Openb. 14:3). 

1.2.1 Dat liederen ook tot bemoediging en troost zijn gezongen lezen we in de geschiedenis 

van de gevangenneming van Paulus en Silas in Filippi. (Hand.16:25): En omtrent de 

middernacht baden Paulus en Silas, en zongen Gode lofzangen en de gevangenen hoorden 

naar hen. En wat een wonder: daar gaat wat van uit!! 

1.2.2 Bijna zou je zeggen, dat de cirkel weer gesloten is, wanneer je leest in het laatste 

Bijbelboek (Openb. 15:3) En zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods, en het 

gezang des Lams, zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige 

God, rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen! 

  

1.3 Wat betreft de differentiatie aan te zingen liederen wordt ons het een en ander 

voorgehouden in het Nieuwe Testament in Efeze 5:19: Sprekende onder elkander met 

psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heere in uw hart. 

 

en Kol.3:16: Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant 

elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende de Heere met 

aangenaamheid in uw hart. 

1.3.1 Het opmerkelijke en weinig benadrukte vanuit de twee bovengenoemde teksten is, dat 

het zingen uiteindelijk de HEERE geldt, maar niet het minst ook een spreken onder of tot 

elkaar betreft. Solozang is mooi, maar het zingen is in feite een aangelegenheid van de 

gemeenteleden naar elkaar toe, om elkaar daarin mee te nemen en voor te gaan, opdat de 

HEERE de eer ontvangt. Als voorbeeld daarvan treffen we de oud-christelijke doophymne 

aan in Efeze 5:14: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u 

lichten. De leer van de opgestane Christus wordt tot lof van God verkondigd en tegelijkertijd 

wordt de broeder vermaand (gestimuleerd) tot een nieuw leven voor God. 

 

2. Zingen naar de Schriften 

2.1 In het voorjaar van 2000 heeft de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde 

Kerk een brochure uitgegeven met de titel Zingen naar de Schriften. In deze brochure gaat het 

over de plaats van het bijbellied in de eredienst.  

2.2 De Gereformeerde Bond heeft de brochure geschreven met de bedoeling om de kwestie 

van de liturgie in de hervormd gereformeerde gemeenten opnieuw te doordenken. Dit om 

leiding te geven aan de vragen die er op dit punt rijzen. Vragen over de liturgie zijn ook altijd 

vragen over de prediking. Vandaar dat in de brochure uitvoerig aandacht geschonken wordt 

aan de gereformeerde prediking. Gereformeerde prediking is bijbelse prediking. In deze 

prediking klinkt ook mee het belijden van de kerk der eeuwen, met name zoals dat in de tijd 

van de Reformatie, in onze traditie via Calvijn, uit de verf is gekomen. Gereformeerde 

prediking is allereerst het Woord van God verkondigen. Ze is gebaseerd op heel de Schrift. De 

centrale boodschap van de Schrift die uitgezegd dient te worden is: Gods genade in Jezus 

Christus voor zondige mensen. Deze prediking ontdekt aan zonde en schuld en roept op tot 
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navolging. Ze is dan ook waarschuwende, vermanende en aansporende prediking. 

Dogmatische accenten, bevindelijke momenten en actuele zaken uit de leefwereld van 

ouderen, jongeren en kinderen zullen alleen aan de orde komen voor zover de tekst en het 

verband daarom vragen. Het doel van de gereformeerde prediking is: Christen laten schitteren 

in alle facetten van het geloofsleven, opdat jongeren en ouderen tot geloof en bekering 

komen.  

2.3 Hoe reageerde in de loop der eeuwen de kerk in haar lied op de prediking? 

2.3.1 Als reactie op de vele sektarische liederen die werden gezongen bepaalde de Vroege 

Kerk in de Synode van Laodicea (ca. 360) dat er geen vrije liederen gezongen mochten 

worden. Zo konden ketterijen worden binnengezongen in de kerk.  

2.3.2 Uit geschriften van o.a. Augustinus blijkt echter dat in de Vroege Kerk naast psalmen 

ook hymnen gezongen werden.  

2.3.3 In de tijd van de Reformatie was er verscheidenheid. Luther liet de gemeente psalmen 

en gezangen zingen. Zwingli liet in de eredienst niet meer zingen. Calvijn was een 

bruggenbouwer. Hij liet wel zingen, maar alleen wat bijbels verantwoord was. 

2.3.4 Het Convent van Wezel (1568) en de Synode van Dordrecht (1618/1619) hielden het bij 

de psalmen en de enige gezangen. 

2.3.5 De Haagse Synode van 1586 had toen reeds bepaald, dat de davidische psalmen in de 

kerken zouden worden gezongen, terwijl gezangen, die in de Heilige Schrift niet worden 

gevonden, zouden worden nagelaten. 

2.3.6 Op de Synode van Utrecht in 1612 waren het de remonstranten, die hadden bepleit voor 

het invoeren van vrije liederen in de eredienst en die als zodanig ook hun wens hebben 

verkregen in de vorm van een remonstrantse bundel. 

2.3.7 In de negentiende eeuw werd de kerk geteisterd voor dwaalleer. Deze leer werd ook 

aangetroffen in de bundel Evangelische Gezangen (1805). Deze bundel was door de overheid 

dwingend aan de kerk opgelegd. Bij de Afscheiding van 1834 werd het gezang dan ook met 

dwaalleer geassocieerd. De mannen van het Réveil bleven echter het evangelische gezang 

zingen.  

2.3.8 De gezangenkwestie werd in de Nederlandse Hervormde Kerk door Abraham Kuyper 

aangescherpt en zo tot schibbolet verheven. Het niet zingen van gezangen werd een kenmerk 

van de gereformeerde „partij‟. De liturgische kwestie raakte zo gekoppeld aan de 

richtingenkwestie in de Nederlandse Hervormde Kerk en daarbuiten. Het werd een typisch 

Nederlandse kwestie.  

2.4 In de vraag naar het vrije lied speelt het verlangen om rechtstreeks van Jezus Christus te 

zingen een belangrijke rol. In de psalmen bezingen we het werk van de Vader en van de 

Geest, maar van Christus uitsluitend in de Messiaanse belofte. 

De vraag is dan ook: Komt het hele nieuwtestamentische belijden in de psalmen wel aan de 

orde? Vraagt trinitarische prediking niet ook expliciet om het trinitarische lied? 

2.4.1 We luisteren naar de Schrift. Jezus groeide op bij de Schriften. Hij leefde en stierf bij de 

psalmen.  

2.4.2 De apostelen gingen in hetzelfde spoor.  

2.4.3 Maar wat zong de gemeente na de breuk met de synagoge in het jaar 53 na Christus? 

Paulus spreekt in de tweelingbrief Kolossensen-Efeze over psalmen, lofzangen en geestelijke 

liederen (Ef. 5 vers 19 en Kol. 3 vers 16) Wat bedoelde hij daarmee? Alleen drie soorten 

psalmen? Of ook een nieuwtestamentisch lied? De meeste bijbeluitleggers zijn van mening 

dat Paulus in zijn drievoudige opsomming in Efeze 5 geen systematische rubricering van drie 

categorieën van liederen geeft. Met „psalmen, lofzangen en geestelijke liederen‟ wil de 

apostel alle liederen omvatten die in de samenkomsten van de gemeente worden gezongen. 

Bij deze drie liedsoorten moeten we dus niet denken aan drie soorten psalmen. Het gaat ook 

om andere liederen die door de Geest zijn gegeven: oudtestamentische psalmen die 
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christologisch werden geduid en nieuwtestamentische liederen. Met het lied bouwden de 

gelovigen elkaar op in een zuivere geloofskennis, waardoor zij in staat waren de dwaalleer te 

weerleggen. 

2.4.4 Op grond van deze bijbels theologische gegevens komen de samenstellers van de 

brochure tot de conclusie dat het waarschijnlijk is dat de nieuwtestamentische gemeente naast 

psalmen ook geestelijke liederen (als gezongen Woord van God) heeft gebruikt waarin op 

directe wijze over Christus en het in Hem geschonken heil werd gezongen. 

2.5 Binnen de kerken van de gereformeerde confessie is er een algemene voorkeur voor het 

gebruik van de psalmen. Het niet uit de Schrift geputte lied was uitgesloten. Ontwikkelingen 

in en buiten de gemeente (o.a. jongeren-, mannen- en vrouwensamenkomsten waar het vrije 

lied aan de orde van de dag is) maken een liturgische bezinning noodzakelijk.  

2.6 Conclusies vanuit Zingen naar de Schriften 

2.6.1 Gezien alles wat is overwogen vanuit de Schrift, de geschiedenis en de gereformeerde 

traditie, kan gesteld worden dat de nadruk op het Sola Scriptura, andere Schriftliederen!!!! 

dan de psalmen niet per se uitsluit. Wanneer uit de Schrift andere gedeelten dan psalmen zijn 

berijmd of in de vorm van een lied zijn verwoord – de zogeheten bijbelliederen – kan tegen 

het gebruik daarvan geen bezwaar worden gemaakt, zowel als het gaat om oudtestamentische- 

als in het geval van nieuwtestamentische liederen. Er dient begrip te zijn voor 

verscheidenheid. 

2.6.2 Wanneer de volheid van de Schrift rechtstreeks gezongen wordt, kan er geen 

ongeoorloofde verschuiving in spiritualiteit plaatsvinden. Dit in onderscheid van het gebruik 

van gezangen en andere vrije liederen, waarin wel een reflectie op het Woord wordt gegeven, 

maar niet het Woord zelf op directe wijze wordt vertolkt. Laatstgenoemde liederen kunnen 

wel, wanneer ze schriftuurlijk?! zijn, gezongen worden in bijeenkomsten buiten de reguliere 

eredienst.  

2.6.3 Voor het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond geldt dat het al of niet zingen van 

het nieuwtestamentische lied geen doorslaggevend criterium kan zijn voor het gereformeerde 

karakter van de eredienst. Beslissend is de prediking.  

2.6.4 Bij het gebruik van bijbelliederen dient wel worden meegewogen of er ook sprake is van 

een muzikale toonzetting, die correspondeert met wat in de traditie van de kerk onder 

kerkzang of kerkmuziek gerekend mag worden. Het gaat om gewijd zingen, niet populair, niet 

elitair. De wijze waarop gezongen wordt dient dan ook mede onderwerp van bezinning te zijn. 

 

3. Verantwoording en werkwijze commissie 

  

Na het bestuderen van de diverse bronnen, waarvan in het kort de meest relevante inhoud uit 

Zingen naar de Schriften weergegeven is, volgen hieronder de criteria c.q. uitgangspuntenvan 

de commissie met aansluitend de daaruit voortgekomen beoordelingen, conclusies en 

aanbevelingen.  

  

3.1.   CRITERIA BIJBELLIEDEREN 

  

Om de genoemde argumenten in bovenstaand artikel is de commissie van mening dat slechts 

dan op een verantwoorde wijze Bijbelliederen ìn de eredienst ingevoerd kunnen worden, 

wanneer ze voldoen aan onderstaande criteria. Zodoende wordt de zuiverheid van de te zingen 

Bijbelliederen gewaarborgd en voorkomen dat met de invoering van liederen onschriftuurlijke 

opvattingen de kerk binnensijpelen. 

De te zingen liederen zullen allereerst worden getoetst aan de volgende 2 hoofdcriteria: 

1.      De Bijbelliederen zijn direct terug te voeren op een gedeelte van Gods Woord. 
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2.      De boodschap die in het lied doorklinkt vertolkt de volledige boodschap van dit 

gedeelte. 

Daarnaast is het gewenst dat ze zoveel mogelijk aan de volgende criteria voldoen: 

3.      wordt er begrijpelijke en duidelijke Nederlandse taal gebezigd. 

4.      is de wijze waarop de liederen te zingen zijn in overeenstemming met de in de eredienst 

gebruikelijke muziekstijl. 

5.      spreekt het lied van Christus alleen, Solo Christo en/of de drie-eenheid / triniteit 

6.      Is het lied in overeenstemming met de drie Sola‟s van de Reformatie: Sola Scriptura, 

Sola Fide, Sola Gratia 

                    

3.2.   VOORKEUR VOOR DE PSALMEN        

Onderstreept dient te worden, ook voor de jongere generatie- waarom de nieuwtestamentische 

gemeente in de eredienst de psalmen zingt. 

De gemeente is hiermee verbonden met Israël, omdat Christus de psalmen ook zong, omdat 

de Psalmen vol zijn van Hem, omdat er eenheid is tussen oud en nieuw verbond. 

 

3.3.                   HET „WAAROM‟ VAN HET ZINGEN VAN ANDERE LIEDEREN DAN 

DE PSALMEN IN DE EREDIENST 

3.3.1 Op grond van het Schriftgetuigenis mogen wij stellen dat het niet de bedoeling van de 

Heilige Geest is, om het bij het zingen van de Psalmen te laten. Het is onvoorstelbaar dat de 

Heilige Geest, Die na Christus‟ hemelvaart is uitgestort om -puttend uit de volheid van het 

werk van Christus- Hem te verheerlijken, ten aanzien van het in de gemeente van Christus te 

zingen lied in de oudtestamentische tijd zou blijven staan. En dat Hij het alleen zou 

goedvinden, dat in „schaduwtaal‟ over Christus gezongen wordt. Zou Hij het niet goed 

vinden, als in de samenkomsten van de gemeente van Christus liederen gezongen worden 

waarin de naam van Christus expliciet -en dus met ere- wordt genoemd... waarin het heerlijke 

van „het is volbracht!‟ en wat dat voor ons betekent ook in woorden doorklinkt? Doen wij 

Christus niet tekort als wij hier niet voor open staan? Eren wij Hem niet méér als wij ook in 

onze liederen Zijn Naam en Zijn werk erkennen en bezingen? De openbaring in de canon van 

de Bijbel is, naar wij geloven, afgesloten. Maar de inspiratie van de Geest is niet opgehouden! 

Die inspiratie was niet alleen nodig bij het op schrift stellen van Gods openbaring. 

Predikanten hebben inspiratie nodig voor het uitleggen en toepassen van de Schrift. Er is 

niemand die pleit voor het alleen lezen van de Schrift, om „maar zo dicht mogelijk bij de 

Bijbeltekst te blijven‟. We hebben de roeping niet alleen oudtestamentisch, maar christelijk te 

zingen! 

3.3.2 Ontwikkelingen in en buiten de gemeente (o.a. jongeren-, mannen- en 

vrouwensamenkomsten waar het vrije lied aan de orde van de dag is) maken een liturgische 

bezinning noodzakelijk. We leven in een open samenleving en ondergaan de invloedssfeer 

van andere kerken en bewegingen. (Zingen naar de Schriften, blz.25). Laten we ook de vele 

koren en zanggroepen niet vergeten, die binnen de gereformeerde gezindte een keur aan 

liederen op hun repertoire hebben. Wanneer met name jongeren, maar ook ouderen 

alternatieve bijeenkomsten bezoeken of zelf organiseren, is er een sterk evangelische 

zangcultuur. Een „markt‟ die niet vanuit de gereformeerde traditie bevoorraad wordt. Zijn we 

in de beperking die we onszelf oplagen geen beperking voor de Heilige Geest? Het zijn 

menselijke en geen schriftuurlijke grenzen die we aan de eredienst hebben gesteld. De roep 

om kerkelijke gezangen is steeds verankerd geweest in de traditie van het geestelijk lied, zoals 

dat thuis en in kleine of grotere kring al functioneerde.  

3.3.3 Johannes de Heer heeft liederen gemaakt, die mensen aan het begin van de vorige eeuw 

konden verstaan. Veel mensen, en met name jongeren hebben moeite bepaalde woorden en 

zinsneden te begrijpen. Verstaan zij ook hetgeen zij zingen. Wat dat betreft kunnen bijbelse 



 12 

liederen in eenvoudige taal heel veel betekenen. Vergelijk op taal- en zingebruik eens kranten 

en boeken schoolboeken van 50 jaar geleden en nu. Destijds was de kritiek op Datheens 

psalmberijming luid hoorbaar. Men begon zijn woorden en uitdrukkingen te bespotten. Een 

weinig verheffende periode in de geschiedenis van de kerkzang. 

3.3.4 Is het de Heilige Geest er niet juist om te doen dat Christus in het zingen van de 

gemeente een onverhulde plaats krijgt, en dat dat het getuigenis en de lofprijzing van Zijn 

Naam ten goede komt. Het spreken en zingen van klare taal is van belang. Het werk van de 

Vader en de Zoon en de Heilige Geest mag rechtstreeks bezongen worden. 

  

3.4.   HET „WAAROM NIET‟ ZINGEN VAN ANDERE LIEDEREN DAN DE PSALMEN 

IN DE EREDIENST 

3.4.1 De kerkgeschiedenis leert ons dat er in het verleden bij herhaling toch niet toe werd 

overgegaan liederen, anders dan de Psalmen, te zingen in de eredienst. Nu Wijk 2 Noord 

aangewezen is door de Centrale Kerkenraad (groot verband) om dit wel te gaan doen, moeten 

we de geschiedenis bij alle overwegingen wel verdisconteren, omdat we haar anders over 

moeten doen! Een belangrijke reden is dat we een helder beeld dienen te hebben van de 

gevaren die het zingen van bijbelliederen met zich mee brachten en nog steeds met zich mee 

kunnen brengen. Mede vanuit dit perspectief dienen we criteria aan te brengen om mogelijke 

dwalingen te weren. 

Enkele opmerkingen uit Zingen naar de Schriften: 

Daar zijn de volgende aandachtspunten: 

a.       door middel van liederen kunnen ketterijen in de kerk komen. 

b.       diverse synodes hebben door de eeuwen heen bepaald dat er alleen de Psalmen en 

Enige Gezangen gezongen zouden worden.  

c.       gezangen zijn destijds ingevoerd is voor Remonstranten en later opgelegd door middel 

van de Evangelische Gezangen. 

d.       het argument dat de leden van de vroege kerk elkaar door de gezangen opbouwden in 

de zuivere geloofskennis, zoals verwoordt in Zingen naar de Schriften is in de loop der 

geschiedenis helaas een tegenargument geworden omdat via het gezang de dwaling de kerk 

binnenkwam. Of wanneer die dwaling er in de leer al was, werd dit door het gezang versterkt. 

e.       het vrije lied versterkt en bevorderd het verdringen van de gereformeerde boodschap en 

brengt de hedendaagse horizontalistische theologie binnenboord. 

f.         door het vrije lied kunnen allerlei subjectieve gevoelens verwoord worden. De 

theologische opvattingen van de dichter klinken daardoor in het lied door. 

g.       Er is vaak een verband geweest tussen het invoeren van gezangen en een meer 

verslappende geest van het Calvinisme. (Severijn) 

 

3.5.   EIGEN BUNDEL?? 

  

De volgende opties zijn besproken: 

  

Eigen bundel?? 

Overwogen is om in de loop van de tijd naar en na 1 oktober 2003 een eigen bundel samen te 

stellen met verantwoorde liederen, die mettertijd steeds weer aan te vullen is met nieuwe 

verantwoorde liederen. De voorraad blijft dan actueel. Er blijven bijbelliederen gedicht en 

vertaald worden.  

Punten ter overweging 

1.       Dit vraagt wel licentierechten van enkele honderden euro‟s per jaar.  

2.       Ook vraagt het iedere keer opnieuw een toetsing bij nieuw in te voegen liederen.  
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3.       Daarnaast vraagt het veel werk van de kerkenraad(scommissie) om aan gemeenteleden, 

jong en oud verantwoording af te leggen „waarom welke liederen wel of niet‟? 

  

Wekelijks stencil?? 

Uit de bundels zou keer op keer, (=2x per zondag) een stencil te maken zijn met de liederen 

die voor die zondag gezongen gaan worden. Deze zijn door de voorganger(s) van die zondag 

geput uit een voorraad van diverse bundels waaraan de kerkenraad zijn goedkeuring heeft 

gehecht. Dit vraagt voor degene(n) die dit regelt een uiterste discipline en getrouwheid in het 

op tijd klaar hebben van het drukwerk. Niet altijd hebben predikanten hun liturgie op tijd 

klaar. Een beamer is geen optie in de Oude Kerk. 

Dit vraagt ook weer betaling van reprorechten van enkele honderden euro‟s per jaar. In 

Alphen aan den Rijn werkt men zo en deelt men ook nog bij de kerktelefoonluisteraars deze 

stencils wekelijks uit. Hier heeft men uiterst getrouwe gemeenteleden die dit wekelijks 

volbrengen en ook voor vervanging zorgen. 

  

Mening van de commissie: 

Voor de commissie zijn genoemde mogelijkheden geen optie. Het zal voortdurende frictie en 

onrust geven. Een bundel biedt duidelijkheid en is een afgebakend geheel. Beter te integreren 

in het gemeenteleven en in de thuissituatie. 

  

3.6.   HET ZINGEN GEBUNDELD        

  

BEOORDELINGEN van de diverse liedbundels op basis van bovengenoemde 

uitgangspunten: 

  

De commissie is op zoek gegaan naar bepaalde bundels die geschikt zouden zijn. 

We zijn er vanuit gegaan dat het totaal van een “liedbundel” een gevarieerd aanbod dient te 

bieden. Waarin zowel de jubel als de klacht, vrijspraak en oordeel, Wet en het Evangelie 

bezongen dienen te worden. Dus geen eenzijdigheid van de Bijbelse boodschap. 

  

De benoemde commissie heeft de volgende liedbundels de revue laten passeren (in 

alfabetische volgorde opgesomd): 

1.      Evangelische Liedbundel 

2.      Liedboek voor de kerken 

3.      NH-bundel 1938 

4.      Op toonhoogte (HGJB) 

5.      Opwekking 

6.      Uit aller mond 

7.      Schriftberijmingen 

8.      Zingende gezegend (A.F.Troost) 

 

Op de laatstgenoemde bundel na, Zingende gezegend, zijn de overige bundels alle een 

samenstelling van liederen uit allerlei andere bundels en kringen. Zingende gezegend is 

uitsluitend het werk van ds.A.F.Troost. 

  

We kwamen tot de navolgende evaluatie: 

  

1.      Evangelische Liedbundel 

Breed assortiment (500) van liederen van allerlei „schnit‟, ook Bijbelliederen. De verzameling 

is van het Evangelisch werkverband in samenwerking met het Confessioneel Gereformeerd 
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beraad. Veel onbekende liederen. Deze is bedoeld voor gebruik binnen de eredienst als 

aanvulling/ alternatief van het Liedboek. Sluit te weinig aan bij de gestelde criteria. Een aantal 

liederen zijn aanvaardbaar.  

  

2.      Liedboek voor de kerken 

Begint met een groot aantal bijbelliederen, die bij nader inzien niet altijd van onvervalste 

gereformeerde kwaliteit zijn. De beleving die bezongen wordt is nogal eens steriel en vlak. Er 

klinken soms Barthiaanse grondtonen mee. Er bevinden zich anderzijds wel een aantal 

liederen in, die te zingen zouden zijn. 

De Gereformeerde Bond heeft een studie laten verrichten van de zgn. 115 Bijbelliederen op 

hun Bijbel(-tekst)getrouwheid.. Opvallende conclusie was de onevenwichtige keuze van 

Schriftgedeelten. Sterk de nadruk op de beloften, een optimistische mensbeschouwing en het 

ontbreken van de keerzijde van de boodschap. Daarnaast schiet het christologisch 

gezichtspunt nl. verzoening door voldoening te kort. 

Van de 115 liederen bleken er uiteindelijk 26 te waarderen. 

  

3.      NH-bundel 1938 

Bundel bij de ouderen voornamelijk bekend. Voor de jongeren zeker oubollig en minder 

aansprekend. Voor velen bevat deze bundel vertrouwde liederen. 

  

4.      Op toonhoogte (HGJB) 

Bundel van de HGJB speciaal samengesteld met het oog op het jeugdwerk en daarom in 

kerkdiensten wettelijk niet toegestaan. 

  

5.      Opwekking 

Voor het merendeel vrije liederen met eigentijdse / onbekende melodieën. Populair bij de 

jeugd. Over het geheel genomen weinig geschikt voor gebruik in onze eredienst. Bevat wel 

een aantal „strikt genomen‟ bijbelliederen! De bundel kenmerkt zich door eenzijdigheid. Veel 

aanbidding/ praise. Vaak onbeholpen vertaald uit het Engels. 

  

6.      Uit aller mond 

Bundel, samengesteld en / of gedicht door mensen uit de breedte van de gereformeerde 

gezindte (ds.J.van Amstel, dr.H.van „t Veld). Gelet op de vele verwijzingen naar 

Schriftgedeelten zeker ook verantwoord. Liederen zijn reeds getoetst op uitgangspunten.  

  

7.      Schriftberijmingen 

Deze bundel van de Christelijke Gereformeerde Kerk bevat berijmingen van “aaneengesloten 

passages uit de Heilige Schrift waarin de oorspronkelijke tekst trouw wordt gevolgd” en 

daarnaast 19 berijmde Schriftgedeelten uit het Liedboek der Kerken. Deze liederen komen 

grotendeels overeen met de door de Gereformeerde Bond goedgekeurde liederen uit het 

Liedboek. Dus aanvaardbaar. 

  

8.      Zingende gezegend (A.F.Troost) 

Zingende gezegend bevat o.a. 102 bijbelliederen, is eenvoudig en verstaanbaar. De melodie is 

niet altijd erg bekend / gemakkelijk.  

 

3.7.   CONCLUSIE EN AANBEVELING 

In de praktijk blijken er nauwelijks bundels aan bovengenoemde uitgangspunten te voldoen.  

Onze voorkeur zou uitgaan naar een bundel met liederen waar direct vanuit de Schrift 

gezongen wordt. Deze is helaas niet voorhanden.  
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De Bijbelliederen uit het Liedboek zijn in onze optiek niet geschikt. Ze voldoen wel aan het 

eerste criterium, maar niet aan het tweede. De boodschap is vaak verbasterd. 

Een bundel die wel voldoet aan beide criteria is de bundel Schriftberijmingen van de 

Christelijke Gereformeerde Kerk. Gezien de onbekendheid van de liederen en een aantal 

melodieën is hier niet voor gekozen. Tevens is de hoeveelheid liederen beperkt. 

Uiteindelijk gaat onze voorkeur uit naar de bundel Uit Aller Mond. Hoewel de 

Bijbelgedeelten waarover gezongen wordt lang niet altijd tekst voor tekst teruggevonden 

worden in het lied (wat op zich onze voorkeur heeft), zijn de liederen allen inhoudelijk 

getoetst op hun boodschap(2e hoofdcriterium). Dit wordt ook vertolkt in de inleiding van deze 

bundel, waar men schrijft dat in de bundel sprake is van verantwoorde liederen, die nauw 

aansluiten bij de Bijbeltekst en wat inhoud betreft in overeenstemming zijn met de 

gereformeerde belijdenis.. 

Tot slot heeft deze bundel als voordeel dat een aantal liederen zonder oefening direct te 

gebruiken zijn. 

  

3.8.   SAMENVATTEND 

 

1.      In navolging van de Gereformeerde Bond wijzen we het vrije lied in de eredienst af, en 

beperken we ons tot een keuze uit Bijbelliederen.  

2.      De definitie van het Bijbellied luidt als volgt: Dit zijn liederen die rechtstreeks 

aansluiten bij een gedeelte uit Gods Woord, waarbij de totale boodschap van dat gedeelte 

vertolkt wordt.  

3.      Dit betekent dat bij voorkeur de Schrift rechtstreeks wordt gezongen. Vgl. Ere zij God 

en Ontwaakt gij die slaapt. 

4.      De Bijbelliederen die niet op deze wijze rechtstreeks uit de Schrift zingen worden 

getoetst aan onze eerdergenoemde criteria. Deze uitgangspunten worden nader ingevuld door 

middel van onze hoofdcriteria en de daaropvolgende wenselijk geachte criteria. 

5.      De plaats van de psalmen in de eredienst dient te worden gewaarborgd. Daartoe zullen 

er maximaal twee gezangen per dienst gezongen worden. 

6.      Het creëren van een “eigen” bundel en werken met stencils wijzen we af vanwege eerder 

besproken praktische en organisatorische redenen. 

7.      Uit de diverse bundels voldoen de bundels Schriftberijmingen en Uit aller mond in 

hoofdlijnen aan bovengenoemde eisen.  

8.      Er blijft een spanningsveld tussen de criteria en datgene wat in de praktijk voorhanden 

is. Ook de voorgestelde bundel Uit Aller Mond voldoet niet volledig aan onze uitgangspunten. 

Dit betekent niet dat we onze uitgangspunten moeten bijstellen c.q. loslaten, maar ze zeker 

ook naar de toekomst toe dienen vast te houden.  

  

3.9.   OVERIGE AANDACHTSPUNTEN 

  

1.       De commissie is van oordeel dat de bundel Uit aller mond het dichtst bij ons staat in 

beleving en in het voldoen aan de criteria, zodat daar ruimschoots uit kan worden geput om te 

zingen in de erediensten van Wijk 2 Noord naar het model van Nieuw 2. Daarmee wordt 

indirect toch ook geput uit bovenvermelde bundels, die meerdere mogelijke liederen bevatten 

dan in de bundel „Uit aller mond‟ opgenomen. In hoeverre zal dit bij de gemeente vragen 

oproepen, en daarbij zou het mogelijk kunnen zijn dat er „minder schriftuurlijke‟ gedeelten in 

„Uit aller mond‟ opgenomen zijn. Wanneer de gemeente daarover vragen stelt in vergelijk met 

niet opgenomen liederen uit andere bundels, wat doen we daar mee? 

2.       Voor wat in sommige gevallen de onbekendheid met tekst en melodie betreft beveelt de 

commissie aan om een maandelijks uurtje zingen te introduceren op zaterdag bijv. in de oude 
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kerk om te oefenen. Met 10 nummers per keer ben je in 2 jaar er door heen. Verder acht de 

commissie het van belang, dat er in meerderheid psalmen worden gezongen in de eredienst.  

3.        De plaatselijke predikant zal bij een te kiezen lied per keer beoordelen of voldoende 

aan de hoofdcriteria en aan de overige criteria wordt voldaan. In de loop der tijd zal er 

vermoedelijk een natuurlijke schifting plaatsvinden 

4.        De vraag blijft op welke wijze we de bundel zo voorzichtig mogelijk invoeren. Hierin 

speelt de commissie communicatie een belangrijke rol.. 

 

3.10.                   BRONNEN 

Zingen naar de Schriften                                                                      Gereformeerde Bond 

Verlegen om geestelijke opleving                                                          Gereformeerde Bond 

De Bijbelliederen van het “Liedboek voor de Kerken” getoetst      Gereformeerde Bond 

De weg van het Woord   “Psalmen in de eredienst”                                  Ds. W.L.Tukker 

Reactie Gereformeerde Bond                                                    P.J.Vergunst 

 

De commissie voornoemd, 

A.J.Eskes, C.den Uil, H.IJzerman, C.D.Zonnenberg 

 

Bijlage 4: 

  

NOTITIE SAMENWONING EN HUWELIJK / AVONDMAAL 

  

De kerkenraad van wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente te 

Giessendam/Neder-Hardinxveld verklaart hierdoor het huwelijk tussen man en vrouw als 

Bijbels gegeven in ere te willen houden. 

  

De kerkenraad acht het ongehuwd samenwonen met Gods Woord in strijd en zal dit door 

middel van pastorale gesprekken trachten duidelijk te maken. Daarbij zal ook worden 

opgeroepen tot terugkeer van deze ingeslagen weg. 

  

Het ongehuwd samenwonen is niet te verenigen met een eerbiedige doopbediening of 

avondmaalsgang. 

Het ongehuwd samenwonen is ook niet te verenigen met een kerkelijke huwelijksinzegening. 

  

De kerkenraad hecht eraan, dat de ongehuwd samenwonenden -uit eigener beweging- hun 

schuld hierover betuigen, om de weg van vergeving te kunnen openen. De ongehuwd 

samenwonenden zullen in het verlengde van hun schuldbetuiging van hun dwaalweg 

terugkomen en alsnog gescheiden leven tot aan de dag van de huwelijksvoltrekking.  

Handelend op deze wijze staat dit niet langer een kerkelijke huwelijksinzegening in de weg, 

alsmede een gezegende doopbediening of avondmaalsgang. 

  

April 2005 


