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TAAKGROEP LITURGIE EN EREDIENST  

 

Inleiding 

In de vorming van één protestantse gemeente in De Lier zoeken we verbinding in de 

samenkomsten met elkaar. We maken deel uit van de wereldwijde kerk van de Heer en staan 

als gemeenschap midden in een wereld die volop in beweging is, ook ons dorp. Traditie en rust 

vinden we belangrijke waarden en dat vinden we terug in de gemeente. De uitdaging als 

plaatselijke gemeente is dan ook om te behouden wat goed is en wat ons dierbaar is. Maar ook 

om ruimte te geven aan veranderende wensen en behoeften van de jongere en toekomstige 

generaties. ‘Kerk in beweging’ is dan ook ons streven en het thema van wat wij als Taakgroep 

Eredienst en Liturgie beogen en uit willen stralen.  

 

De taakgroep Liturgie en Eredienst bestaat uit de volgende gemeenteleden. Vanuit de 

VredeKerk: Yvonne Lindhout (IG), Anja de Jong-Penning en ds. Geke de Haan. Uit de 

DomKerk:  Ellen v.d. Kaaij, Hanny Boekestein (IG), Edwin Bongaards, Cees Tanis (stuurgroep) 

en ds. Gerard van Velzen.  

Het werkgebied van de taakgroep heeft een raakvlak met de interieurgroep (IG). Enkele leden 

hebben een link en vertegenwoordigen beide groepen.  

 

De Opdracht van de Stuurgroep aan de Taakgroep “Liturgie en eredienst” is als volgt: 

Liturgie is een dragende factor in de eredienst. We kijken ernaar uit dat de Protestantse 

Gemeente te De Lier een veelkleurige Gemeente zal zijn dat ook weerspiegeld wordt in 

de erediensten. Met de breedte van de gemeente voor ogen zullen er ook een diversiteit 

aan uitingen kenbaar worden. Daartoe is het zaak om een handreiking te bieden. Juist 

ook in de erediensten zal die Mixed Economy uitgewerkt kunnen worden. Van de 

taakgroep beheer is wel zoveel helder dat u kunt uitgaan van het gebruik van twee 

kerkgebouwen met ieder de eigen mogelijkheden en uitdagingen. Omdat Liturgie en 

eredienst een hoofdvak kan worden in de theologiestudie vragen we niet van jullie de 

diepte in te gaan, maar wel ruimte-scheppend de breedte te verkennen. Opdat de 

gemeente een handreiking geboden wordt te kunnen vieren en de lofzang gaande te 

houden alsmede het openbaar gebed te voeden. 
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Al eerder hebben we de volgende opdracht omschreven: 

Eén van de belangrijke onderdelen van het gemeente-zijn is de zondagse samenkomst 

van de gemeente. Er zijn ochtenddiensten en avonddiensten. Het specifieke karakter 

van de avonddiensten is van oudsher ‘leerdienst’. In toenemende mate worden dat ook 

themadiensten, Taizé-diensten  of diensten met een specifieke doelgroep. De 

ochtenddiensten kennen een variëteit aan gewone en bijzondere diensten (bijvoorbeeld 

vanwege doop- en avondmaal). Het Dienstboek voor de Kerken “Een proeve” geeft 

mooie handvatten om samen tot een opzet van liturgie te komen. Wij nodigen de 

taakgroep uit om samen te komen tot een handreiking voor de Liturgie en eredienst in 

de nieuwe PG te De Lier. Het zou prettig zijn als één van de predikanten hieraan 

verbonden wil zijn. Ook zou het plezierig zijn als u een brief weet op te stellen, die aan 

gastvoorgangers verzonden wordt waarin u aangeeft wat er bij u zo de gewoonte is 

(bijvoorbeeld: wanneer gaan de kinderen naar de kinderkerk; wanneer worden de gaven 

ingezameld).  

 

UITWERKING VAN DE OPDRACHT  

 

Visie / Missie  

Ons geloof vormt de basis van de gemeente en wat we willen uitdragen. De zondagse 

Erediensten zijn de kern van het gemeenteleven. Eren, belijden, vieren, leren en omzien naar 

elkaar zijn hierin leidende kenmerken en hebben hierin een plaats. We willen graag dat 

iedereen, jong en oud hierbij welkom is en zich thuis voelt. Daarom streven we er naar een 

veelkleurige en open gemeenschap te zijn, met aansprekende en veelzijdige erediensten en 

liturgie. Dus meer traditionele diensten én vernieuwende en experimentele diensten. Want we 

willen graag nieuwe groepen mensen met het Evangelie van Jezus Christus in aanraking 

brengen. Een Kerk in beweging!  

 

WERKWIJZE 

We zijn 9 keer bij elkaar geweest. En zijn begonnen met de vraag: Waaraan moet een eredienst 

voldoen om een eredienst te zijn. Daarna hebben we alle onderdelen van ‘gewone’ diensten 

besproken en hebben de orden van dienst van Dom- en Vredekerk van meer bijzondere 

diensten besproken, de overeenkomsten en verschillen. Van Doop- en Avondmaalsdiensten; 

van het Gedenken in de kerk en de dienst op Eeuwigheidszondag; van de diensten in de Stille 

Week.  Daarnaast hebben we nagedacht over vernieuwende, experimentele diensten.  

Hierover hebben we aandachtspunten, adviezen en aanbevelingen voor de Stuurgroep en 

Kerkenraad geformuleerd. 
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UITGANGSPUNTEN/ADVIEZEN  

 

1. ALGEMEEN/GEWONE DIENSTEN 

- Een kerkdienst is een ‘geloofsgebeuren’, waarin de christelijke gemeenschap, in het 

openbaar, zoekt naar een ontmoeting met God en elkaar. Deze diensten zijn er omdat 

God ons wil dienen met Zijn Woord en sacrament en wij Hem willen dienen met 

gebeden en gaven. In de eredienst is steeds plek voor gebed, gezang, bijbellezing, 

verkondiging, inzameling en zegen. De kerkdienst staat onder verantwoordelijkheid van 

de Kerkenraad en wordt doorgaans geleid door een daartoe bevoegde voorganger van 

de PKN. Het is niet de bedoeling dat er altijd in gewone diensten één vaste orde van 

dienst moet zijn. Verschillen, afhankelijk van thema, gebouw en  voorganger zijn altijd 

mogelijk. Vernieuwende, experimentele diensten zullen ook een eigen Liturgie-vorm 

behoeven, maar bovengenoemde kernpunten blijven aanwezig. Het is belangrijk dat in 

de diensten ons ‘gewone’ dagelijkse leven wordt verbonden met het gelovige, christelijke 

vieren op zondag. 

- We hebben twee kerkgebouwen ter beschikking. In allebei zullen alle ‘soorten’ diensten 

worden gehouden, al zal (na verbouwingen) het ene gebouw voor bepaalde diensten 

geschikter zijn dan het andere. Er moet worden voorkomen dat er twee gelijksoortige 

diensten op dezelfde tijd worden gehouden. Er kunnen andersoortig dan gewone 

diensten op andere tijdstippen worden gehouden dan ’s morgens om 9.30 uur. Het zal 

wel eens voorkomen dat er op een zondagochtend één kerkgebouw dicht zal zijn.  

- Allerlei soorten christelijke liederen en muziek kunnen hun plaats in de eredienst 

hebben. Zingen en muziek zijn belangrijk! Psalmen, Liedboekliederen, evangelische 

liedbundelliederen, opwekkingsliederen, Taizéliederen, Hemelhoog etc. en liederen uit 

nieuwe bundels. Een eigen Lierse Kerkband zouden we zeer toejuichen. En met goede 

muziekondersteuning (orgel/piano) en de Cantorij kunnen nieuwe en moeilijker liederen 

worden geleerd.  

- Een (bevoegde) dominee vinden we belangrijk, maar hoeft niet altijd. De Kerkenraad 

bepaalt in principe wie er voor mag gaan. De dominee hoeft niet persé op de kansel te 

staan. 

- Het is belangrijk dat kinderen in de kerk en de nevendiensten apart aandacht krijgen. 

- De Kindernevendienst XL is op de 1e zondag van de maand in Dom of VK. De 

Jeugdkerk op de 1e zondag in het JeugThuis.  

- We hechten er aan dat de avonddiensten blijven. De thematische diensten worden 

redelijk tot goed bezocht. Het is belangrijk de avonddiensten te blijven ‘labelen’! Gewone 

avonddiensten  (ca. 20-30 gemeenteleden) blijven er ook, maar het is goed om een 

minimum aantal aan te houden en als het aantal onder de 10 komt, hiermee te stoppen. 
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- Het heeft onze voorkeur om meerdere zondagen per maand na de dienst gezamenlijk 

koffie te drinken.  

- In beide kerken maken we gebruik van schermen voor visuele beelden. 

- Graag in beide kerken een piano.  

 

2. BIJZONDERE DIENSTEN 

Hieronder verstaan we: Doopdiensten, Avondmaalsdiensten, de Diensten in de Stille 

Week, Gedenkdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.  

We hebben de gebruikelijke Orden van dienst in Dom- en Vredekerkgemeente bekeken, 

besproken en adviezen geformuleerd voor na de vereniging. 

De orde van dienst is als bijlage toegevoegd (zie blz.13) 

 

 

Dopen: advies 

A. Wij adviseren dat er één Doopdienst zal worden gehouden in de 3 maanden, om en 
om in DK en VK.  

B. Wij adviseren dat de Orde van Doopdiensten in de Verenigde Protestantse Kerk en 
de Dooponderwijzingen niet in beton worden gegoten, in één dwingende vorm, maar 
ook een zekere vrijheid bieden aan voorgangers en ouders om te kiezen.  

C. Vóór de doopbediening is het goed om eerst te vragen naar het verlangen van de 
ouders met het oog op de doop van hun kindje. Ook is het goed om aan de 
eigenlijke doopbediening de zogenaamde ‘ Naamgeving’ vooraf te laten gaan. 
Daarna kunnen de drie doopvragen gesteld worden.  

D. Wij adviseren dat de Doopvragen aan - en Belofte dóór de ouders zo mogelijk 
dezelfde zijn 

E. Wij adviseren dat de drie Doopvragen de volgende zijn (zie Bijlagen 4 en 5 ):  
Vraag 1 : de 1e uit de DK orde 
Vraag 2 : is diepgaand besproken in de taakgroep. Wij adviseren dat de Kerkenraad 
de betreffende Voorganger hierin vrij laat: vraag 2 van DK of VK.  
Of dat er een andere formulering wordt gevonden, bijv.; 
- Geloven jullie dat jullie kind door het water van de heilige doop heen wordt 

opgenomen in het (Genade)Verbond van God en mensen?  
G. Vraag 3: de 3e uit DK of VK orde. Wij adviseren dat Doopouders én dopelingen 

aanwezig zijn bij de Dooponderwijzing,                                   Doopgebed en 
Geloofsbelijdenis zijn.  

H. Dat er in De Dom een Doopbord komt, of een andere vorm om de namen van de 
gedoopte kinderen op te bevestigen en te herinneren. 

I. Dat er in de orde de ‘ vraag aan de gemeente’, als Doopgetuigen wordt gesteld.  
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J. Dat er een Doopgeschenk wordt gegeven aan de ouders, naast de kaars en de kaart 
een Kinderbijbel.  

K. Wanneer één van de Doopouders niet gelovig is, maar wel zijn/haar kind mede ten 
doop houdt, de volgende vraag te stellen: 
Wil je je partner ondersteunen bij het nakomen van de Belofte die zij/hij zojuist heeft 
gegeven?  
 

Voor de totstandkoming van dit advies verwijzen we naar de uitgebreide 

toelichting in dit document (blz. 17) 

 

 

Heilig Avondmaal: advies 

In de Vredekerk nemen de diakenen en voorganger achter de tafel plaats. Daar wordt de 

viering van het Heilig Avondmaal ingeleid. De uitdeling vindt plaats nadat de diakenen 

en voorganger zelf ‘voorbeeldig’ brood en wijn ontvangen hebben. De uitdeling aan de 

gemeente geschiedt zo dat de voorganger en diakenen voor in de kerk gaan staan met 

brood en wijn. De gemeenteleden lopen naar voren en ontvangen… ‘s Avonds wordt er 

in de Vredekerk ook wel voor gekozen om in een kring het Heilig Avondmaal te vieren.  

In de Domkerk ligt wat meer nadruk op het vieren aan tafel. Zowel in een morgen- of 

avonddienst. Er wordt een grote tafel opgesteld, waar flink wat mensen aan kunnen. De 

gemeenteleden die niet aan de tafel kunnen gaan nemen plaats in de stoelen en banken 

dichtbij de tafel. Er is dus na de voorbereiding een nodiging. De gemeente komt dan uit 

de banken en neemt plaats aan de tafel of om de tafel.  

In beide kerken zijn kinderen welkom en kan er gebruik gemaakt worden van 

druivensap. 

Voorstel: Na de éénwording beide vormen laten bestaan: in de Vredekerk  ‘lopend 

avondmaal’ of in een ‘kring’. In de Domkerk de tafel blijven gebruiken. 

Voor de totstandkoming van dit advies verwijzen we naar de uitgebreide 

toelichting in dit document (blz. 22) 
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Stille Week: advies 

Beide tradities zijn van waarde en verdienen het om verder te gaan. Dus in de 
Verenigde Kerk gaan we hier gewoon mee door. In DK en VK, zoals we gewend zijn. 
Omdat er op twee verschillende dagen Avondmaal wordt gevierd zijn de tradities ook 
moeilijk in elkaar te schuiven. Wel hopen we dat er ‘ overlopers’ komen. En dat alle 
Voorgangers  in de diensten in beide kerken zullen voorgaan.  
 
Een andere mogelijkheid is om de Stille Week diensten gezamenlijk te houden. Dit zou 
op verschillende manieren kunnen: 
 
Optie 1  

- Op WD ‘s avonds: viering heilig Avondmaal in Dom én Vredekerk 
- Op GV ’s morgens een HA viering in De Dom 
- Op GV ’s avonds een dienst in beide kerken, lezing van het Lijdensevangelie 
- Op STZ dienst in de Vredekerk om 21.00 uur 

 
Optie 2  

- Op WD ‘s avonds een Avondmaalsdienst in de Vredekerk 
- Op GV ’s morgens een HA dienst in De Dom 
- Op GV ‘s avonds een dienst in de Dom, lezing Lijdensevangelie 
- Op STZ ’s avonds een dienst in de VK om 21.00 uur  

 
Advies aan Stuurgroep: 

o In de Stille Week houden we op maandag-, dinsdag – en woensdagavond een 
Vesper van 19.30 – 20.00 uur 

o Op Witte Donderdag is er een Avondmaalsviering en een Vesper (in VK of Dom) 
o Op Goede Vrijdag is er een Avondmaalsviering en een dienst waarin het 

Lijdensevangelie wordt gelezen (VK en Dom) 
o Op Stille Zaterdag is er een dienst om 21.00 uur met de ‘ Terugkeer van het 

Licht’ en Doopgedachtenis (in VK of Dom) 
 

De oecumenische diensten/bijeenkomsten zullen natuurlijk voortgezet worden.  
 
Voor de totstandkoming van dit advies verwijzen we naar de uitgebreide 

toelichting in dit document (blz. 27) 
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Gedenken: advies 

- Overledenen kunnen worden herdacht in de kerk na overleg van de familie met de 
voorganger, wat betreft de datum van de zondag en het kerkgebouw met een kort in 
memoriam. 

- De LZKJ dienst wordt in beide kerken gehouden, met beide voorgangers. De dienst 
kan naar traditie of wens worden ingevuld. 

- Wij bevelen aan dat er een zelfde  ‘Gedenkteken’ komt voor beide kerken. Een 
gedenkbord, een kruisje, een steentje, een grote hand/schaal – met – steentjes 
(voorkeur van TG) of een ander passend symbool. Frans Voskamp heeft vele 
ideeën!  

 

Voor de totstandkoming van dit advies verwijzen we naar de uitgebreide 

toelichting in dit document (blz. 30) 

 

Onder de Bijzondere diensten vallen ook: de Taizédiensten, de Dialoogdiensten. Beide 

Avonddiensten. Deze diensten hebben een eigen Liturgie. De dialoogdiensten (2 keer 

per jaar) worden door een Dialoogdienst- commissie thematisch en liturgisch voorbereid.  

De Liturgie van de Taizédiensten (ca. 5 keer per jaar) met Taizé liederen, stilte 

momenten, evt. kaarsen aansteken, wordt door de voorganger gemaakt.  

Ook de Oecumenische diensten zijn bijzonder. Zij worden door de PKN gemeente, de 

RK Parochie  de Geref. Kerk Vrijgemaakt gezamenlijk gehouden. En wel op 

Startzondag, Bradelierviering, Aswoensdagviering ’s avonds, op zondag in de Week van 

Gebed (3e zondag van jan.), de Vespervieringen in de Veertigdagentijd op vrijdagavond. 

Deze vieringen worden door de gezamenlijke Pastores voorbereid en geleid.  

Al deze diensten blijven (natuurlijk) na de Vereniging bestaan.  

 

3. VERNIEUWENDE/EXPERIMENTELE DIENSTEN 

 

‘NEXT GENERATION’   

 

Met “Kerk in Beweging“ en ‘Next Generation’ dragen we uit missionair te zijn en gaan een 

uitdaging aan. Het beleidsplan van de gemeente is uiteindelijk richtinggevend, de bijdrage 

van de taakgroep is een visie, maar met een duidelijke rol voor de toekomst. Behoud van 

christelijke gemeente: immers niet meegaan met maatschappelijke ontwikkelingen is einde 

kerk, die kerk met kamers, die wij faciliteren. 
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Veel erediensten nu hebben een vrij vaste, traditionele Orde van dienst. Soms in een ander 

jasje of met een ander label, maar veelal steeds met dezelfde opbouw. Maar we willen een 

veelkleurige gemeente zijn én missionair. Dit hebben we uitgesproken in het proces van 

Vereniging van de gemeenten. Uitvoering hiervan betekent o.a. meer gevarieerde diensten, 

met een ‘ losse’, ‘ ongewone’  orde van dienst. Om deze diensten vorm te geven denken we 

bijv. aan Westland Netwerk of Hok de Tuba en willen hen uitnodigen om mee te werken aan 

het opzetten van experimentele diensten. Maar ook Frisdiensten en de Kliederkerk kunnen 

aantrekkelijk zijn voor mensen die minder gewend zijn om een dienst bij te wonen of bijv. 

voor mensen die naar Evangelische diensten buiten De Lier gaan.  

Hierbij denken we het eerst aan jongeren. De ‘ Next Generation’, de komende generaties. 

Maar we denken ook ruimer, ook de Middengeneratie is een groep die hierbij genoemd mag 

worden. Dus doelgroepdiensten zonder vaste orde. Zij moeten de ruimte krijgen om samen 

hun geloof te ontdekken, beleven en vieren op hun eigen manier. Ook oudere 

gemeenteleden zouden zulke diensten op prijs kunnen stellen; zo kunnen de generaties ook 

verbonden zijn met elkaar en de Heer.  

Het is de bedoeling, de wens, om naast de gewone morgendienst een alternatieve 

morgendienst te ontwikkelen. Deze vernieuwende dienst, wellicht eerst ééns per maand, 

heeft de bedoeling laagdrempelig te zijn. De aantrekkingskracht zal kunnen zijn om een 

meer experimentele liturgie te hanteren: andere soorten muziek, meer diversiteit in 

liedkeuze, meer participatie van de deelnemers in de dienst, gebruik van moderne media en 

misschien ook meer uitbeelding/drama/toneel. Misschien ook meer thematisch. De dienst 

kan later op de zondag beginnen, om 10.30 uur of 11.00 uur of bijv. om 17.00 uur. 

Voorbeelden: Jongerendiensten, Praisediensten. FRISdiensten. Kerk&Schooldiensten. 

POP-UPdiensten. TOP-2000 diensten. Zangdiensten. Evangelische diensten. 

Cantatediensten, Gospeldiensten, Meet&Greet, Kind-op-schoot diensten etc.  

 

Om deze te organiseren is nodig: 

Een werkgroep, een muziekgroep, een koffiegroep, een crèche. En een ruim budget! 

De FRISdienst commissie wil hieraan meedoen. 

Het is de bedoeling om hiervoor beide kerkgebouwen te gebruiken. 

Er kan hierin ook kindernevendienst zijn als die niet in de gewone dienst is. 

Er is altijd een KND in één van beide kerken. 

Ook kan er in deze diensten het Avondmaal worden gevierd en de Doop worden bediend.  

Bekende gastsprekers kunnen hiervoor worden uitgenodigd.  
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In de volgende tabellen is een totaal overzicht van diensten aangegeven.  

Tabel 1 is een weergave van de huidige situatie.  

 

 

Tabel 2 is een concept op basis van de situatie na samenvoeging.  

 

Op bladzijde 32 is een beknopte opzet voor een mogelijk rooster toegevoegd.  
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Slotopmerking 

De taakgroep heeft met het thema “kerk in beweging“ getracht de samenvoeging van 

gezamenlijke vieringen te benutten en een nieuwe vorm neer te zetten.  

We beseffen dat we over grenzen kijken, het oude achterlaten en voorstellen uiten. Uiteindelijk 

willen we dit gezamenlijk omarmen in een nieuwe vormgeving.  

 

Uitvoering 

 

Kerk in Beweging  brengt wijzigingen in de roosters met zich mee. Het ontstaan van nieuwe 

initiatieven vragen om een goede coördinatie. Gemaakte afspraken over verdeling van diensten 

zijn niet meer van toepassing en vraagt nieuwe input.  

Het opstellen, uitvoeren vraagt om een goede communicatie. Bij nieuwe initiatieven is dit 

belangrijk. Periodiek overleg met de betrokkenen is een speerpunt om tijdig te kunnen bijsturen. 

Tot slot willen we ons allen thuisvoelen en meer keuzes kunnen hierin meehelpen.  

De taakgroep heeft niet een kant en klaar model, wel een richting. Vanuit twee gebouwen 

groeien we naar een gevarieerd aanbod van diensten zonder overlap. In een geleidelijk proces 

maar wel met een duidelijk toekomstperspectief. Het is een bewuste keuze niet vast te leggen 

wat wel of niet kan.  

De taakgroep hoopt dat alle generaties (van de jeugd tot ouderen) zich kunnen vinden in de 

voorstellen. De visies van de taakgroep Beheer, Jeugd, Missionaire en Inrichting zijn, waar 

relevant, meegenomen. Als taakgroep zijn we ambitieus te werk gegaan om een 

toekomstperspectief op te stellen voor de tot standkoming van één gemeente. We hebben 

getracht om onderscheidend te zijn en richtinggevend te zijn naar alle belanghebbenden in de 

overlegstructuren. Daarbij hebben we een kader willen aangeven dat ruimte biedt voor invulling 

op korte en middellange termijn.  

De voorstellen zijn van idealistisch en motiverend tot echt en eenvoudig. Ze vormen een 

eenheid en zijn evenwichtig als overgang naar de vorming van één gemeente.  

Wij wensen de kerkenraad veel succes in de besluitvorming en voorgenomen overgang.  
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Samenvatting beleidsvisie: Taakgroep Liturgie en Eredienst 

 

Verschillende taakgroepen hebben zich beziggehouden met thema’s waaronder 

pastoraat, diaconaal, missionair. Belangrijk is dat we in een periode van veranderende 

culturen de kern bewaken en bewaren. Juist de trouw aan de kern geeft ruimte voor 

verscheidenheid in vormgeving die we tot uiting laten komen in de liturgie en eredienst. 

De gemeente dient zich goed bewust te zijn van de verschillende onderdelen van de 

liturgie. De diensten zijn een ontmoeting met God en de gemeente. De gemeente 

brengt lof en dank en komt voor het hart, onderwijs, vermaning en troost. In de dienst 

zijn we actief betrokken, niet alleen horend  maar ook antwoordend. Jong en oud 

belijden, aanbidden en lofprijzen met lied en gebed. Dit alles komt samen in de liturgie. 

We hebben de intentie uitgesproken een veelkleurige gemeente te willen zijn. 

Het thema ‘Kerk in beweging’ verwijst hiernaar. 

De gewone erediensten zullen altijd gezamenlijk op zondagmorgen een plaats krijgen in 

één van de kerkgebouwen. De diensten worden, in beginsel, ingeroosterd en verdeeld 

over beide kerkgebouwen. De liturgie van de diensten blijft hetzelfde karakter 

behouden. De viering van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal zullen geen grote 

veranderingen met zich meebrengen. Als het nodig mocht zijn worden bepaalde keuzes 

voor de uitvoering van de liturgie overgelaten aan de dienstdoende predikant. 

Een deel van de avonddiensten wordt al thematisch ingevuld. Gezien de belangstelling 

blijft dit behouden en mag verder groeien in meer themadiensten. Bij specifieke 

avonddiensten kan het thema bepalend zijn voor de keuze van één van de 

kerkgebouwen vanwege bijv. de sfeer. De belangstelling voor reguliere avonddiensten 

is beperkt. Deze worden vooralsnog voortgezet. 

 

Ruimte voor groei is mogelijk en wordt gestimuleerd in de vorm van alternatieve 

diensten. Dit kan aantrekkelijk zijn om nieuwe groepen ruimte te bieden die op andere 

wijze diensten willen vieren. Denk aan doelgroepdiensten voor bijvoorbeeld de jeugd, 

jonge ouders/volwassenen of de middengeneratie. De titel van het hoofdstuk 'Next 

Generation' (vertaald 'volgende generatie') verwijst hiernaar. Dit beleidsaspect komt 

regelmatig terug als vernieuwend en veelkleurig willen zijn. De doelgroep diensten 

kunnen min of meer gelijktijdig of op andere tijdstippen geprogrammeerd worden naast 

de erediensten in het andere kerkgebouw. Stimulerend en ruimtebiedend staat centraal 

in de ontwikkeling van liturgie en diensten.   
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Bijlage (Taakgroep Liturgie en Eredienst):  Orde van Dienst 

 
 
 
 
OVER DE ORDE VAN DIENST IN EEN ‘ GEWONE’ OF TRADITIONELE DIENST  
 
 

1. Luiden van de klokken  
 

Deze traditie in ere houden. Luiden van de klok 5 kwartier en één kwartier vóór aanvang van de 
dienst.  

 
2. Consistoriegebed/gebed vóór de dienst door de ouderling van dienst  

 
 

Dit gebed doen we altijd. Bidden voor de voorganger, de gemeenteleden die meewerken; om een 
zegen voor de dienst 

 
 

3. Lied vóór de dienst.  
 

Dit hoeft niet persé. Wel goed om bijv. als voorbereiding voor de gemeente, om thema van de 
dienst aan te geven, de zondag in het kerkelijk jaar te benadrukken of bijv. Avondmaal-
voorbereidingslied  

 
4. Mededelingen 

 
Kunnen gedaan worden vóór de dienst en/of vóór de collecten. De Pastorale berichten vóór de  
Dank – en voorbeden. De Pastorale mededelingen zoveel mogelijk beperken, alleen ‘veranderingen‘ 
aangeven bijv. in/uit ziekenhuis/verzorg- verpleeghuizen.  

 
5. Stil gebed, votum/bemoediging, Groet  

 
Hierbij gaat de gemeente staan. 
Gedaan met de bekende woorden. Onze hulp….. 
Of variaties hierop.  
Votum en groet kunnen ook worden gezongen, door de voorganger, of een koor. 
De gemeente kan meedoen met responsies, gezegd of gezongen (zie NLB, Dienstboek etc.)  

 
6. De liederen. 

 
De liederen worden gezongen uit het Nieuwe Liedboek 2013 of uit de evangelische bundel. Als er 
een beamer is kan uit andere bundels worden gezongen (Liedboek 1967, Opwekking, Geroepen om 
te Zingen en vele andere). En vergeet vooral de Psalmen niet!  
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7. Gebed, Gebod, Loflied (Voorbereiding)  
 

Dit kan op twee manieren: 
A. Kyriegebed. Bidden om ontferming voor mens en wereld. Hierbij kan de gemeente een Kyrielied 

zingen (zie bijv. NLB 299d, 301 a-k ). Of als gemeente een Kyriegebed zingen  
Zingen van een Loflied 
Eventueel daarna of hiertussen een Leefregel uit de Bijbel, bijv. de Tien Geboden, gelezen of 
gezongen  
 

B. Smeekgebed, verootmoedigingsgebed 
Genadeverkondiging 
Loflied 
Leefregel uit de Bijbel, bijv. Tien Geboden , gelezen of gezongen  
 

8. Gebed om (verlichting met) de heilige Geest  
 

Dit gebed kan, maar niet noodzakelijk. Het aanroepen van de Geest kan ook in Kyriegebed of 
Verootmoedigingsgebed. En de Geest is er toch vanaf het begin er bij?  

 
9. Tijd voor de kinderen  

 
In de kindernevendienst gebruiken we de methode van het NBG: Bijbelbasics. In drie jaar komt de 
hele Bijbel aan bod. 
Vóór ze de kerk uit gaan zingen we een Kinderlied over het thema (evt. via Youtube als er een 
beamer is), is er een gesprekje met de voorganger (Bijbelbasics geeft hiervoor aanwijzingen), We 
zingen eventueel het ‘ neutrale’  afscheidsliedje: We gaan voor even uit elkaar…..En er is een 
speciaal collectedoel waar de kinderen voor sparen. De kinderen komen bij de collecten weer terug 
in de kerk. Behalve op de eerste zondag van de maand, dan is er KND XL en gaan ze gedurende de 
hele dienst naar hun eigen ruimten.  

 
10. Bijbellezingen.  

 
De voorgangers zijn vrij in het kiezen van het/de Bijbelgedeelte(n). Er kan worden gekozen om het 
Rooster van de Raad van Kerken De eerste Dag te volgen. Of het rooster van de Bijbel basic methode 
te volgen. Dit is vrij. Liefst wel regelmatig uit OT én NT en uit de Evangeliën liefst elke zondag. 
De lezing(en) kunnen worden gedaan door een lector en/of de Voorganger. Een lector geniet de 
voorkeur. Het is wel noodzakelijk dat de lectoren goed kunnen voorlezen. Een regelmatige training 
hierin is aan te bevelen.   
Als er een beamer is worden de lezingen hierop geprojecteerd, zodat de gemeente mee kan lezen.  
De Lezing(en) kunnen door de voorganger worden afgesloten met: Zo spreekt de Heer. Of een 
andere formule.  
De Lezing(en) kunnen worden beantwoord met een acclamatie door de gemeente  
(bijv. NLB 339 a-g) 
De lezingen worden afgewisseld met passende liederen.  
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11. De Verkondiging  

 
De Verkondiging wordt doorgaans op de kansel uitgesproken. Of op het podium achter een 
katheder in avonddiensten. Of (lopend) op het podium als de Voorganger dit wenst en kan.  
Er wordt duidelijk en voor iedereen hoorbaar gesproken. 
Bij voorkeur duurt de preek niet langer dan ca. 20 minuten.  
Hierna volgt (meditatief) orgelspel en/of een passend lied.  

 
12. Pastorale berichten , Gedenken  

 
Voor de Dank – en voorbeden worden de pastorale berichten afgelezen. Door de predikanten 
aangegeven en/of door gemeenteleden gevraagd.  
Namen van zieken worden genoemd. De namen van jubilerende echtparen.  
De namen van  overleden gemeenteleden van Dom/Vredekerk gemeente en van de RK Parochie 
worden genoemd, met de namen van de nabestaanden en tijdstippen van condoleantie en 
afscheidsdienst: hierbij gaat de gemeente staan. Na het bericht is er een korte stilte die kan worden 
afgesloten door de voorganger met de woorden:  
Wij geven NN over in de handen van de levende Heer, bij wie de Bron van leven is en de gedachtenis 
van de namen. Of een andere passende formulering.  
Als een jubilerend echtpaar dat graag wil kan er een door hen opgegeven lied worden gezongen. 
Bij het gedenken van een overleden gemeentelid (de zondag na de begrafenis) wordt een kort In 
Memoriam voorgelezen. Daarna wordt een kaartje met de naam van de overledene op een 
gedenkbord bevestigd. Er kan ook een andere manier worden bedacht om de naam van de 
overledene ‘ in zicht’ te houden: naam op een kruisje/steen/ grote hand/ o.i.d. Het is aan te bevelen 
dat er in beide kerkgebouwen een gedenkplaats is of komt; dezen hoeven niet dezelfde te zijn.  
Hierna wordt er een lied gezongen dat door de familie van de overledene is gekozen. 
Bij het gedenken van de overledene gaat de gemeente staan.  

 
13. Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 
Gebeden door de Voorganger. 
Ook een Diaken of een gemeentelid kan meedoen met het uitspreken van de voorbeden.  
Tussen de voorbeden kan de gemeente een Kyrie/Erbarm u, Heer -lied zingen.  
Het Stil Gebed is persoonlijk, maar de Voorganger ook van een ‘ richting’  aangeven. 
Het Onze Vader Gebed kan hardop door alle gemeenteleden mee worden gebeden. Of worden 
gezongen.  

 
14. De Collecten 

 
Doorgaans zijn er twee collecten per dienst. Voor een Diaconaal doel en een doel ten behoeve van 
de Kerkrentmeesters. Deze doelen kunnen worden toegelicht door voorganger/diaken/gemeentelid, 
evt. m.b.v. de beamer.  
De collecten worden door een passend aantal diakenen/collecteurs ingezameld.  
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15. Het Slotlied  

 
Het Slotlied wordt staande gezongen. 
Het dient aanbeveling om hiervoor een geliefd, bekend lied te kiezen dat bij het thema van de dienst 
past. En waardoor we opgetogen naar huis gaan.  

 
16. De Zegen 

 
De Voorganger spreekt de zegen uit. 
De Aäronitische zegen. De Paulinische zegen. De zegen van St Patrick.  
De gemeente antwoordt en beaamt deze met het zingen van het Amen. Hiervan zijn meerdere 
versies mogelijk. Andere dan de nu gebruikelijke moeten wel eerst worden geleerd of 
voorgezongen.  

 
 

17. En dan is er : koffie/thee en ontmoeten de gemeenteleden elkaar. 
Liefst minstens één keer per maand!  
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Bijlage (Taakgroep Liturgie en Eredienst):  Heilige Doop 

 

 

VERGELIJKEN EN COMMENTAAR OVER DE DOOPLITURGIËN, ZOALS GEBRUIKT IN DE DOM EN DE 
VREDEKERK EN ADVIES TAAKGROEP LITURGIE EN EREDIENST.  
 
 
DE DOM                                                                       VREDEKERK  
 

 Intochtslied                                             * Intochtslied (Psalm) 

 Stil gebed, bem., groet                              * Idem 

 Lied                                                                * lied 

 Doopuitlegging                                            * Gebed 

 Doopgebed                                                   * Loflied  

 Dopelingen komen binnen                        *Dopelingen komen binnen, rondje door de kerk 

 Zingen Gel. Bel. (staand)                            * Dooponderwijzing  

 Vraag aan de ouders, naamgeving           * Zingen Gel. Bel. (staande) 

 Ouders leggen de Doopgelofte af            * Doopgebed 

 Gesprekje met de kinderen                       * Dooplied 

 Dooplied                                                       * Ouders beantwoorden de Doopvragen 

 Doopbediening                                            * Doopbediening (kinderen bij doopvont)   

 Zingen lied 363                                            * Dooplied 

 Aansteken Doopkaars                                * Vraag aan de gemeente als doopgetuigen  

 Uitreiken Kinderbijbels                              * Doopkaars – kaart, naam op Doopbord 

 Lied                                                                * Lied 

 Kinderen uit kerk en naar KND                 * idem  
 
 
Zie in de bijlagen de Dooponderwijzingen van DK en VK, de Doopvraag aan ouders en naamgeving (DK), 
de Doopbeloften (DK en VK) en de vraag aan de gemeente (VK)  
 
 
Wat is gelijk? 
 
Natuurlijk komen de (noodzakelijke) onderdelen van de dooporde bij beide kerken in de orde:  
Dooponderwijzing, Doopgebed, Zingen van de/een Geloofsbelijdenis, Doopbelofte van de ouders, 
Doopsbediening, zingen van Doopliederen, aansteken van de Doopkaars, gesprekje met de kinderen 
over de Doop.  
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Wat is verschillend? 
  

1. In de DK is aan het begin van de dienst geen Kyrie en Gloria, zoals in de VK.  
2. De teksten van de Dooponderwijzing zijn verschillend, zo ook de Doopvragen  
3. In de DK komt na de Groet en een lied gelijk de Doopuitleg en het Doopgebed, de Dopelingen 

zijn dan nog niet in de kerk. In de VK komen eerst de Dopelingen binnen, daarna komt de 
Onderwijzing, het Doopgebed. 

4. In de DK wordt de Geloofsbelijdenis gezongen als de kinderen binnenkomen, in de VK na de 
onderwijzing 

5. In de DK zijn de vraag aan de ouders en de Doopbelofte na elkaar. In de VK is dit verschillend, de 
éne voorganger als in DK, bij de ander worden die samengenomen in de drie Doopvragen. Ook 
wordt in de VK wel de belofte gegeven door de ouders ná de Doop (ds van Berkel) 

6. In de VK is er een vraag aan de gemeente, zij zijn de Doopgetuigen.  
7. De DK geeft een kinderbijbel aan de Doopouders 
8. In de VK is er een Doopkaart en wordt de naam bevestigd op het Doopbord.  

 
Hoe deze verschillen te beoordelen?  
 

a. De punten 1, 3, 4, 7 en 8 zijn vooral  punten over de plaats in de orde en niet van wezenlijk 
belang. Het is misschien wel aan te raden dat punt 1 de VK orde volgt (wel Kyrie en Gloria); punt 
3 ook de VK orde volgt (dopelingen aanwezig bij Doopuitleg en vooral het Doopgebed); punt 5 
de DK orde volgt (vraag en belofte van ouders scheiden), en dat de Doopbelofte door de ouders 
wordt gedaan vóór de Doopsbediening; punt 7 de DK gewoonte volgt (een kinderbijbel geven); 
in de DK een Doopbord of iets dergelijk komt, met de namen van de dopelingen er op)  

b. Punt 6: Het is aanbevelenswaardig om ook in de DK -orde de ‘ Vraag aan de gemeente’ op te 
nemen, de gemeente is getuige en heeft ook een grote verantwoordelijkheid.  

c. Teksten van de Dooponderwijzing. In beide staan, volgens mij, de relevante woorden: de uitleg 
van het dopen in de Naam van Vader, Zoon en Geest; de Doop blijft altijd van kracht; Verbond. 
Die van de DK is meer klassiek reformatorisch, met de beide Bijbelcitaten, en bij de betekenis 
van de Zoon uitdrukkelijk de vergeving door Jezus’ lijden en kruis benoemt. Die van de VK (of 
liever mijn keuze) spreekt meer rechtstreeks de ouders aan en formuleert de betekenis van 
Vader, Zoon en Geest anders, gewoner, misschien aansprekender of vrijzinniger (?) 

d. Teksten van de Doopbelofte.  
De vraag van ‘ verlangen’ en naamgeving vraag is in beide orden gelijk (afgezien van de plaats in 
de orde, zie a) 
De 1e en 2e doopvraag in de DK- orde , worden niet in de VK gesteld. Zijn die nodig, de 
Doopouders hebben hun verlangen al uitgesproken en de Geloofsbelijdenis is gezongen/gezegd. 
Deze vragen zijn wel persoonlijk, maar horen m.i. meer bij het Belijdenis – doen 
De 2e vraag in de VK-orde is een belofte vragen van wederzijdsheid. Niet alleen je kinderen ‘ in 
contact brengen met…’,  het gaat ook om het geloof van de ouders en van het gezin als geheel.  
De 3e vraag, de eigenlijke belofte, is gelijk.  
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Advies aan de Stuurgroep over de Doopdiensten 
 

A. Wij adviseren dat er één Doopdienst zal worden gehouden in de 3 maanden, om en om in 
DK en VK.  

B. Wij adviseren dat de Orde van Doopdiensten in de Verenigde Protestantse Kerk en de 
Dooponderwijzingen niet in beton worden gegoten, in één dwingende vorm, maar ook een 
zekere vrijheid bieden aan voorgangers en ouders om te kiezen.  

C. Vóór de doopbediening is het goed om eerst te vragen naar het verlangen van de ouders 
met het oog op de doop van hun kindje. Ook is het goed om aan de eigenlijke 
doopbediening de zogenaamde ‘ Naamgeving’ vooraf te laten gaan. Daarna kunnen de drie 
doopvragen gesteld worden.  

D. Wij adviseren dat de Doopvragen aan - en Belofte dóór de ouders zo mogelijk dezelfde zijn 
E. Wij adviseren dat de drie Doopvragen de volgende zijn (zie Bijlagen 4 en 5 ):  

Vraag 1 : de 1e uit de DK orde 
Vraag 2 : is diepgaand besproken in de taakgroep. Wij adviseren dat de Kerkenraad de 
betreffende Voorganger hierin vrij laat: vraag 2 van DK of VK.  
Of dat er een andere formulering wordt gevonden, bijv.; 
- Geloven jullie dat jullie kind door het water van de heilige doop heen wordt opgenomen 

in het (Genade)Verbond van God en mensen?  
L. Vraag 3: de 3e uit DK of VK orde. Wij adviseren dat Doopouders én dopelingen aanwezig zijn 

bij de Dooponderwijzing,                                   Doopgebed en Geloofsbelijdenis zijn.  
M. Dat er in De Dom een Doopbord komt, of een andere vorm om de namen van de gedoopte 

kinderen op te bevestigen en te herinneren. 
N. Dat er in de orde de ‘ vraag aan de gemeente’, als Doopgetuigen wordt gesteld.  
O. Dat er een Doopgeschenk wordt gegeven aan de ouders, naast de kaars en de kaart een 

Kinderbijbel.  
P. Wanneer één van de Doopouders niet gelovig is, maar wel zijn/haar kind mede ten doop 

houdt, de volgende vraag te stellen: 
Wil je je partner ondersteunen bij het nakomen van de Belofte die zij/hij zojuist heeft 
gegeven?  

 
 

 
Bijlage 1:  Dooponderwijzing Domkerk  
Jezus Christus heeft gesproken: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te 
dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten 
houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.” (Matth. 28: 19) 
Deze opdracht laat ons zien, dat de Heer Jezus aan de prediking van het Evangelie van zijn Koninkrijk de 
Doop zeer nauw verbonden heeft. 
 
De Doop is voor ons een teken van Gods verbond, want de drie-enige God legt zijn Naam op ons en onze 
kinderen en brengt ons onder zijn verlossende heerschappij.  
Immers de Vader is het, die ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. 
En de Zoon is het, die door Zijn lijden aan het kruis voor al onze zonden volkomen voldaan heeft, en ons 
in Zijn opstanding het eeuwige leven schenken wil. 
En het is de heilige Geest, die ons deelgenoot maakt van het leven van Christus, en ons tot de dienst des 
Heren herschept en bekwaamt. 
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De doop, die ons slechts eenmaal bedient wordt, blijft gedurende heel ons leven van kracht, daarom 
hoeven wij aan Gods genade niet te twijfelen, want wij hebben een eeuwig verbond met God. 
 
In dit verbond zijn ook onze kinderen opgenomen. Toen de kinderen tot Jezus werden gebracht heeft Hij 
hen omarmd, de handen opgelegd en gezegend, zeggende: Laat de kinderen tot mij komen, houd ze niet 
tegen, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.” (Marcus 10: 14)  
Daarom mogen onze kinderen gedoopt worden en worden zij ingelijfd in het lichaam van Christus.   
 
Bijlage 2:  Dooponderwijzing in de VK  
 
De Doop is het teken, een heilige symbolische handeling van de christelijke kerk, het teken van de open 
deur naar Gods genade. 
We dopen met water. Water is in de bijbel het teken van nieuw-worden, van leven met de Heer 
Jezus werd ook zelf gedoopt.  
 
In de Naam van de Vader, die ons aanneemt als zijn kind, ook vóórdat wij het geloven en ons opneemt 
in zijn eeuwige liefde, voordat de kerk dit met haar teken betuigt. 
In de Naam van de Zoon die gekomen is in de wereld om ons als God te zoeken en ons te roepen tot zijn 
Koninkrijk.  
In de Naam van de heilige Geest, God-met-ons in kracht en genade.  
 
Onder het aanroepen van de drie namen van Gods nabijheid en barmhartigheid wordt de doop bediend. 
Ze is het teken van de Allerhoogste, maar zonder geloof een lege vorm. Een gering gebeuren lijkt de 
doop, maar ze is het onderpand van Gods vergevende liefde, want zo zeker als dit kind wordt gedoopt, 
zo zeker heeft God het bestemd voor zijn Koninkrijk. Hij zal het nooit verlaten. 
 
Zo is de doop een verbond dat bezegeld wordt tussen God en jullie gezin. 
Jullie vertrouwen je kind toe aan de Heer, Hem dankend voor dit mensenkind dat hij aan jullie heeft 
toevertrouwd. 
Opdat dit teken betekenis krijgt in jullie gezin en in het leven van jullie kind, roept de kerk je op de 
verantwoordelijkheid voor de doop van je kind te nemen, het vertrouwd te maken met het geloof in 
God, het in contact te brengen met het Evangelie van Jezus Christus, opdat het, eenmaal volwassen 
geworden, zelf zijn/haar doop kan bevestigen in de gemeenschap van Christus.  
 
Bijlage 3:  Onderwijzing uit het Dienstboek II  
 
‘ Niemand leeft voor zichzelf 
en niemand sterft voor zichzelf; 
wij leven en sterven voor God onze Heer 
aan Hem behoren wij toe.’  
 
Onze Heer Jezus Christus,  
die zichzelf heeft laten dopen 
om te delen in ons leven en onze dood 
en die uit de dood is opgestaan 
om ons te doen delen in zijn leven, 
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heeft vóór zijn hemelvaart 
de opdracht gegeven: 
 
‘Ga dus op weg 
en maak alle volken tot mijn leerlingen 
door hen te dopen 
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest 
en hen te leren dat ze zich moeten houden 
aan alles wat ik jullie opgedragen heb. 
En houd dit voor ogen:’ 
‘ ik ben met jullie, alle dagen 
tot aan de voltooiing van deze wereld.’  
 
Er staan nog meer onderwijzingen in dit Dienstboek, te vinden op internet)  
 
Bijlage 4: Doopvraag en Doopbelofte aan de Doopouders, zoals in de DK  
 
Voorganger: Ouders, verlangen jullie dat jullie kind wordt gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en 
van de heilige Geest?  
Doopouders: Ja!  
Voorganger: en met welke namen zal hij/zij gedoopt worden? 
Doopouders: (noemen de namen) 
Voorganger: Mogen deze namen voorgoed geschreven staan in de palm van Gods hand.  
 
Ouders leggen de doopgelofte af  

1. Geloof je dat het Evangelie van Jezus Christus de weg naar het ware leven is? 
2. Geloof je dat jullie kind net als ieder mens op aarde, de vergeving van Christus Jezus nodig heeft 

en dat het door de heilige Doop door Jezus in genade aangenomen wordt en lid mag worden 
van de Gemeente? 

3. Beloof je dat jullie je kind bij het opgroeien het Evangelie te zullen leren en het in de 
geloofsgemeenschap van de kerk te zullen brengen zodat het zich voor zijn hele leven 
verbonden mag weten aan de naam en de dienst van de Here God?  

 
Bijlage 5: Doopvragen aan de Doopouders in de VK  
 

- Verlangen jullie dat je kind wordt gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige 
Geest? 

- Ben je bereid je kind te ontvangen als een kind van God en je door zijn/haar aanwezigheid in je 
huis te laten sterken in het geloof? 

- Beloof je je kind in woord en daad voor te gaan op de weg ons gewezen door de Heer en het te 
doen onderwijzen in het Woord van God?  

 
Bijlage 6: Vraag aan de gemeente in de VK  
 
Gemeente, wilt u dit kind ontvangen in de gemeente en hen in woord en daad bewaren bij het 
hartsgeheim van de gemeente? Wat is daarop jullie antwoord: Ja, van harte! 
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Bijlage (Taakgroep Liturgie en Eredienst):  Heilig Avondmaal: 
 

Gespreksnotitie over viering Heilig Avondmaal, Taakgroep Liturgie & Eredienst. 

Vorm 

In de Vredekerk nemen de diakenen en voorganger achter de tafel plaats. Daar wordt de viering van het 

Heilig Avondmaal ingeleid. De uitdeling vindt plaats nadat de diakenen en voorganger zelf ‘voorbeeldig’ 

brood en wijn ontvangen hebben. De uitdeling aan de gemeente geschiedt zo dat de voorganger en 

diakenen voor in de kerk gaan staan met brood en wijn. De gemeenteleden lopen naar voren en 

ontvangen… ‘s Avonds wordt er in de Vredekerk ook wel voor gekozen om in een kring het Heilig 

Avondmaal te vieren.  

In de Domkerk ligt wat meer nadruk op het vieren aan tafel. Zowel in een morgen- of avonddienst. 

Er wordt een grote tafel opgesteld, waar flink wat mensen aan kunnen. De gemeenteleden die niet aan de 

tafel kunnen gaan nemen plaats in de stoelen en banken dichtbij de tafel. Er is dus na de voorbereiding 

een nodiging. De gemeente komt dan uit de banken en neemt plaats aan de tafel of om de tafel.  

In beide kerken zijn kinderen welkom en kan er gebruik gemaakt worden van druivensap. 

Voorstel: Na de éénwording beide vormen laten bestaan: in de Vredekerk  ‘lopend avondmaal’ of in een 

‘kring’. In de Domkerk de tafel blijven gebruiken. 

 

Inhoud 

Inhoudelijk is er wellicht niet veel verschil in visie op het Heilig Avondmaal. Misschien kan gesteld 

worden dat het vierende aspect in de Vredekerk wat meer ruimte krijgt dan in de Domkerk. Wel worden 

er verschillende teksten gebruikt om het Avondmaal in te leiden. 

 

Voorbeeld Vredekerk 

Voorbereiding  
Lieve mensen, 

We zijn allemaal door Jezus, onze Heer, uitgenodigd 

 om straks deel te nemen aan het avondmaal.  

Brood en wijn/druivensap op tafel om in liefde met elkaar te delen. 

Een maaltijd van gedenken en ontmoeten.  

We gedenken het offer aan het kruis dat Jezus voor ons heeft gebracht.  

Voor ons allemaal en zo zijn we voor Hem gelijkwaardig,  

ongeacht ras, geslacht en geaardheid.  

In het eten en drinken mogen we ervaren dat we bij Hem horen.  

Allemaal een stukje brood, allemaal een slokje wijn of sap  

en zo vormen we met elkaar een lichaam. Het lichaam van Christus  

en zo zijn we als lichaam, als gemeente met elkaar Kerk.  
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Jezus ging als Heer van de kerk ons voor  

op de volmaakte weg van vrede en gerechtigheid, van liefde en heelheid.  

Maar regelmatig wij voelen ons of zijn we verre van volmaakt.  

Ter voorbereiding willen we daarom zingend bij Jezus brengen  

waarin we onvolmaakt zijn.  

De dingen waar we ons voor schamen of schuldig over voelen,  

De littekens die we dragen, de pijn en het verdriet van de gebrokenheid 

We vragen aan de Heer om ze op te ruimen en te vergeven,  

zodat we straks in vrede kunnen ontvangen, brood en wijn,  

en elkaar en Jezus kunnen ontmoeten. We zingen lied 400 vers 1, 4 en 5. 

 

Gezongen schuldbelijdenis – NLB 400: 1, 4 en 5 

 

Nodiging  

We mogen de uitnodiging van Jezus horen. We mogen zijn uitstekende hand zien.  

Jezus vernieuwde de relatie met God, onze Vader, Schepper van leven en liefde.  

Hij toonde ons een leven voorbij lijden, schaamte en schuld en onvolmaaktheid.  

Hij gaf ons hoop en zicht op het Koninkrijk dat komt.  

Hij ging ons voor op de weg van werken aan gerechtigheid,  

Zijn liefde en genade zetten ons in de vrijheid 

om in vrede deel te nemen aan de Maaltijd, 

Laat ons daarom elkaar die vrede, de vrede van Christus toewensen. 

 

Vredegroet 

Allen gaan staan 

Vg.  De vrede van de Heer zij altijd met u. 

A.  En met uw geest. 

Vg.  Wens elkaar de vrede. 

We wensen de mensen binnen handbereik ‘de vrede van Christus’ en zijn in gedachten bij hen die hier niet kunnen 

zijn. 

Of een tafelgebed uit het Dienstboek 

 ‘Een leven van liefde en lofzang’ (voor algemeen gebruik) U komt onze dank toe, HEER onze God, overal en altijd, 

door Jezus, onze Heer. Want Gij hebt ons geschapen tot een leven van liefde en lofzang, en toen wij U loslieten, 

hebt Gij ons vastgehouden en ons teruggeroepen van een doodlopende weg. Gij hebt ons bevrijd uit de macht van 

donker en dood en ons uitzicht gegeven op een toekomst van licht: vrijheid, vrede, vreugde, voor al uw geliefde 
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mensen. Daarom, HEER onze God, scharen wij ons bij allen die u belijden als de God van hun leven en zingen wij 

U toe ons lied van lof en liefde: 

 Heilig, heilig, heilig, HEER God van alle machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de 

hoge. Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER. Hosanna in de hoge. 

 Gezegend zijt Gij, God onze Vader, en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. Want Hij is tot het uiterste gegaan 

om ons voor U te behouden, Hij heeft voor ons uit de doortocht gemaakt door de engte van de dood naar de ruimte 

van het leven. Zo is Hij onze herder, de hoeder van zijn volk. Laat uw Geest zijn woorden vervullen, nu wij doen 

wat Hij ons opdroeg: Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen, daar de dankzegging over 

uitgesproken, het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, en gezegd: Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u 

gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis. Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over 

uitgesproken, hem rondgegeven en gezegd: Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat 

voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn 

gedachtenis.  

Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij. Maranatha.  

Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God, met dit brood en deze beker en wij bidden U: gedenk het offer 

van de Zoon van uw liefde en aanvaard ons offer van lof en dank. Zend uw Geest op ons neer, de Geest die levend 

maakt, en herschep ons tot mensen die uw Zoon laten voorgaan en niet ophouden U te belijden en elkaar te 

behoeden, de ogen gericht op uw Rijk dat komt.  Gedenk dan ..... en voeg ons samen met allen die ons zijn 

voorgegaan, met wie ons lief waren en die we moesten verliezen ....., met de heiligen van naam en de ontelbare 

vergetenen, heel uw mensenvolk, genodigd aan uw maaltijd. Gezegend zij uw Naam, God onze God, in goede en in 

kwade dagen, voor altijd en eeuwig, door Jezus Christus, onze Heer. Amen.  

Hierna volgt het Gebed des Heren (bladzijde 169-170)  

 

Voorbeeld Domkerk 

In de Domkerk is het gebruik om in de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal het geloof te belijden 

met de Apostolische Geloofsbelijdenis (gesproken of zingend) 

Als tekst ter voorbereiding wordt soms een Tafelgebed gebruikt (zie voorbeeld direct hierboven) of een zogenaamd 

Avondmaalsformulier: Meestal deze: 

Voorbereiding 

Woorden der inzetting die gelezen worden op de zondag voorafgaande aan de viering van het heilig 

Avondmaal. 

Gemeente van Christus, hoort de woorden der inzetting van het heilig Avondmaal, ons beschreven door de apostel 

Paulus in de eerste brief aan de Corinthiërs: 

1 Cor. 11:23-26 In de nacht, waarin de Here Jezus werd overgeleverd, nam 

Hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei: 

Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. 

Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zei: 
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Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls als gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. 

Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt. 

  

GEDACHTENIS VAN CHRISTUS  

In dankbare gehoorzaamheid aan het woord van Christus: 

Doet dit tot mijn gedachtenis, 

willen wij nu gedenken dat Hij door de Vader in deze wereld gezonden is, niet opdat Hij de wereld zou veroordelen, 

maar opdat Hij haar zou behouden. 

Hij, de goede herder, heeft zijn leven voor zijn schapen gesteld. 

Hij werd gebonden, opdat Hij ons zou ontbinden. 

Hij leed smaad voor ons, opdat wij nimmermeer te schande zouden worden 

Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij zouden worden vrijgesproken. 

Hij heeft de vloek van ons op zich genomen, opdat Hij ons met zijn zegen vervullen zou. 

Hij heeft zich aan het kruishout vernederd tot grote smaad en angst der hel, met lichaam en ziel, toen Hij met luide 

stem riep: 

Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten, 

opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden. 

En ten laatste heeft Hij in zijn offerdood het nieuwe en eeuwige verbond der verzoening besloten, toen Hij 

zeide:  Het is volbracht.  

  

ONDERWIJZING AANGAANDE DE INZETTING 

Opdat wij nu vast zouden geloven in zijn grote liefde en overwinnende trouw, heeft Christus ons het Avondmaal 

gegeven. 

Daarom nam Hij in de nacht voor zijn sterven het brood, dankte, brak het, gaf het aan zijn discipelen en zeide: 

Neemt, eet, dit is mijn lichaam. 

En hij nam de drinkbeker, zeide dank en sprak: 

Drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van 

zonden.  

Zo betuigt en verzegelt ons het heilig Avondmaal, dat het eenmaal volbrachte offer van Christus de enige grond is 

van onze hoop. 

Want in zijn dood heeft Christus de toorn van God tegen de zonde weggedragen en heeft Hij ons de levendmakende 

Geest gegeven. 

Door deze Geest mogen wij met Hem waarachtige gemeenschap hebben. 
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Door dezelfde Geest worden wij ook met elkander als lidmaten van één lichaam in broederlijke liefde verbonden, 

zoals de apostel spreekt: 

Ėén brood is het, zo zijn wij velen één lichaam. 

Deze eenheid zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met de daden aan elkaar bewijzen. 

Daarenboven mogen wij bij het aanzitten aan dit Avondmaal met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van 

Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam, en uitzien naar Gods koninkrijk, wanneer God zal zijn alles in allen. 

 

Wij belijden ons geloof met de woorden van  de Apostolische Geloofsbelijdenis 

 

Gebed (vaak het Onze Vader)  

 

Nodiging  

Verhef dan uw harten tot de Heer. 

Opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, laten wij niet bij het uiterlijke teken 

van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Christus Jezus is, onze Voorspraak 

aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten 

wij er niet aan twijfelen, dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en 

bloed gevoed en verkwikt worden als wij het heilige brood en de wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. 

Komt nu want alle dingen zijn gereed. 

Nodiging en uitdeling 

 

Voorstel: voorgangers hebben de ruimte om die inhoud te kiezen welke zij het beste vinden.  

Wanneer eventueel blijkt dat de gemeente moeite heeft met verschillende vormen van liturgie kan de kerkenraad 

alsnog tot een gesprek komen over de meest gewenste vorm van liturgie bij de viering van het Heilig Avondmaal. 

  

 

(de avondmaalscatechese wordt voortgezet) 
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Bijlage (Taakgroep Liturgie en Eredienst):  Stille Week: 

 

TAAKGROEP LITURGIE EN EREDIENST 
OVER DE DIENSTEN IN DE STILLE WEEK  
 
 
Sinds de 70er jaren wordt er in veel Protestantse kerken kerkdiensten gehouden in de Stille Week. 
Op de drie dagen van Pasen. 
Onder invloed van de Liturgische Beweging en de Wereldraad van Kerken. 
Als aanvulling – of zo u wilt – reactie op de traditionele nadruk in de Westerse/Europese/Calvinistische 
wereld op lijden, menselijke schuld en de verzoening, het plaatsvervangend offer van Jezus aan een 
toornige God. Er was behoefte aan meer eenheid van geloof en betekenis van Pasen: ook de bevrijding 
uit de doodscultuur. En zo lijden, dood en opstanding meer als eenheid, als verbindend te vieren. Pasen, 
het grote en eerste feest van de Christenheid werd te veel als incident gevierd. 
Deze Stille Week vieringen zijn een traditie geworden op vele plaatsen. 
Oude Liturgische elementen kregen – aangepast aan de eigen tijd – weer een plaats.  
 
Ook de Voorbereidingstijd, de Veertigdagentijd kreeg en krijgt meer aandacht als voorbereidingstijd 
voor Pasen.  
 
 
Stille Week In de Vredekerk  
 
In de Vredekerk zijn Stille Week vieringen al vele jaren traditie. 
In het kort: 
 
Witte Donderdag.  
Volgens de synoptische Evangeliën vierde Jezus met zijn discipelen op deze avond de Pesachmaaltijd of 
het Laatste Avondmaal  en vroeg Hij hen deze traditie in een andere vorm voort te zetten, dus de 
instelling van het Avondmaal. In de Vredekerk wordt dan ook op deze avond het heilig Avondmaal 
gevierd. Meestal in een grote kring. De lezingen zijn meestal uit  Exodus 12, de 1e Pesachmaaltijd vóór 
de uittocht uit Egypte, de Voetwassing uit Johannes 13 of de Instelling van het Avondmaal uit een 
Evangelie. Vaak doet een gelegenheidskoortje mee.  
 
Goede Vrijdag  
In de avondviering op Goede Vrijdag wordt het Lijdensevangelie gelezen. Meestal  uit Johannes 18 en 
19. Afgewisseld met muziek en zingen. Na de woorden Het is volbracht, Jezus gaf de geest, valt er een 
stilte. Daarna wordt de Paaskaars gedoofd en de kerk uitgebracht en worden het Avondmaalsstel en de 
bloemen de kerk uitgedragen. De Liturgische kleden (antipendia) en de Stola van de voorganger worden 
gewisseld van wit naar paars.   
 
Stille Zaterdag  
Op stille Zaterdag begint de dienst om 21.00 uur. Het is de Paaswake en Vroege ochtenddienst inéén. De 
overgang van dood naar Opstanding. Van duister naar licht.  
Bij de ingang worden kaarsen uitgedeeld.  
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We komen in stilte binnen, in de kerk brandt een vuur.  
Er zijn lezingen uit Genesis, de Profetenboeken, de Psalmen en het Opstandingsevangelie.  
De nieuwe Paaskaars wordt daarna  – brandend- binnengebracht door een Diaken die drie keer roept: 
Het Licht van Christus. Avondmaalsstel en bloemen worden ook weer binnen gebracht. En de antipendia 
verwisseld van paars naar wit.  
Daarna vindt de Doopgedachtenis plaats: we lezen Romeinen 6: 3 – 5 en 13, daarna gaan we met onze 
kaarsen (nog uit) in een kring staan. Daarna leest de voorganger de Doopbeloften voor en de gemeente 
antwoordt: Ja, dat wil ik, geloof ik, verlang ik. Amen 
Daarna lopen we in een stoet langs het Doopvont, kunnen het water aanraken of aan het voorhoofd 
strijken en gaan terug in de kring. Er wordt een kaars aan de Paaskaars aangestoken en het licht wordt 
doorgegeven. We verlaten zingend de kerk met onze aangestoken kaarsen. 
 
Deze drie diensten zijn als het waren één – onderbroken – dienst. Aan het eind van Witte Donderdag en 
Goede Vrijdag is er geen Zegen. Wel in de Stille Zaterdagdienst. 
 
 
Stille Week in de Domkerk  
De Domkerk houdt de traditie in ere door de diensten op Goede Vrijdag. Twee Avondmaalsdiensten, ’s 
morgens en ’s avonds. Het Avondmaal wordt zittend aan Tafels gevierd. Het is een plechtige en devote 
viering, Jezus’ plaatsvervangend offer, genade en verzoening staan centraal. De gemeenteleden hechten 
zeer aan deze diensten.  
(Sinds 1853 wordt er in de Hervormde Kerken verplicht Avondmaal gevierd. )  
 
Oecumenische vieringen in de Veertigdagentijd 
In oecumenisch verband is er een dienst op Aswoensdag, de 1e dag van de Veertigdagen. Er gaat een 
katholieke en een protestantse Pastor voor. De Protestant doet de verkondiging. Het Askruisje wordt 
door beiden uitgedeeld.  
Elke vrijdagavond om 19.30 uur is er een Vesperviering in de Katholieke Kerk, alle Lierse voorgangers 
leiden een Vesper. Er is een thema met doorgaande lezingen. Tot 20.00 uur. 
In het midden van de Veertigdagentijd is er , ook in de Katholieke Kerk,  een sobere maaltijd op 
zondagmiddag, soep en brood. Een Westlands ‘ goed doel’ staat hierin centraal en daar wordt voor 
gecollecteerd.  
 
Advies aan de Stuurgroep: 
Beide tradities zijn van waarde en verdienen het om verder te gaan. Dus in de Verenigde Kerk gaan we 
hier gewoon mee door. In DK en VK, zoals we gewend zijn. Omdat er op twee verschillende dagen 
Avondmaal wordt gevierd zijn de tradities ook moeilijk in elkaar te schuiven. Wel hopen we dat er ‘ 
overlopers’ komen. En dat alle Voorgangers  in de diensten in beide kerken zullen voorgaan.  

 
Een andere mogelijkheid is om de Stille Week diensten gezamenlijk te houden. Dit zou op verschillende 
manieren kunnen: 

 
Optie 1  

- Op WD ‘s avonds: viering heilig Avondmaal in Dom én Vredekerk 
- Op GV ’s morgens een HA viering in De Dom 
- Op GV ’s avonds een dienst in beide kerken, lezing van het Lijdensevangelie 
- Op STZ dienst in de Vredekerk om 21.00 uur 
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Optie 2  

- Op WD ‘s avonds een Avondmaalsdienst in de Vredekerk 
- Op GV ’s morgens een HA dienst in De Dom 
- Op GV ‘s avonds een dienst in de Dom, lezing Lijdensevangelie 
- Op STZ ’s avonds een dienst in de VK om 21.00 uur  

 
Advies aan Stuurgroep: 

- In de Stille Week houden we op maandag-, dinsdag – en woensdagavond een Vesper van 19.30 
– 20.00 uur 

- Op Witte Donderdag is er een Avondmaalsviering en een Vesper (in VK of Dom) 
- Op Goede Vrijdag is er een Avondmaalsviering en een dienst waarin het Lijdensevangelie wordt 

gelezen (VK en Dom) 
- Op Stille Zaterdag is er een dienst om 21.00 uur met de ‘ Terugkeer van het Licht’ en 

Doopgedachtenis (in VK of Dom) 
 
De oecumenische diensten/bijeenkomsten zullen natuurlijk voortgezet worden.  
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Bijlage (Taakgroep Liturgie en Eredienst):  Gedenken: 

 
 
 
 
TAAKGROEP LITURGIE EN EREDIENST. OVER GEDENKEN VAN OVERLEDENEN IN DE GEMEENTE  
 
 
 
GEDENKEN VAN EEN OVERLEDENE OP ZONDAG IN DOM EN VREDEKERK 
LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR IN DOM EN VREDEKERK  
 
 

A. Afkondiging van een bericht van overlijden  
 
In beide kerken worden bij de pastorale berichten de overlijdens gemeld van gemeenteleden van Dom 
en Vredekerkgemeente en van de RK Parochie, de gemeente staat hierbij op. Vermeld wordt: naam, 
adres, leeftijd, nabestaanden;  datum, tijdstip en plaats van de condoleantie, afscheidsdienst en 
begrafenis/crematie. Na een korte stilte wordt er een afsluitende tekst gelezen. In de Vk bijv.: 
Wij geven N.N. over in de handen van de levende Heer, bij wie de Bron van leven is en de gedachtenis 
van de namen. Dan gaat de gemeente zitten. 
 
 

B. Gedenken van een overleden gemeentelid na de begrafenis.  
 
In beide kerken wordt (meestal) op de zondag na de begrafenis het gemeentelid herdacht. 
Bij de pastorale mededelingen vóór de Gebeden. De gemeente staat hierbij.  
In de VK: Er wordt een kort IM gelezen. Een familielid bevestigt een gedenkkaartje op het gedenkbord, 
met naam en leeftijd. Daarna wordt er een – door de familie of de voorganger opgegeven -  geliefd lied 
gezongen. Het kaartje wordt gemaakt door Lydia Lijster.  
In De Dom gaat het ook zo, alleen is er geen gedenkbord o.i.d.  
 

C. Laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedenken van alle gemeenteleden die in het afgelopen 
jaar zijn overleden. Eeuwigheidszondag.   

 
1. In het kort de gang van zaken in de Vredekerk: 

Familieleden worden uitgenodigd middels een brief of email 
Er worden op tijd genoeg kaarsen besteld. Jantine Kreeft - Smits kalligrafeert hierop de namen 
van de overledenen.  
Er worden foto’s gemaakt van het Gedenkbord, door Truus vd Lee 
Er worden rozen besteld. 
(Er is een Liturgisch bloemstuk) 
Beide predikanten gaan vóór in deze dienst.  
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Na de verkonding is de orde van het gedenken als volgt: 
- Inleiding 
- Evt. gedicht 
- Lied 
- Noemen van de namen met overlijdensdatum; in chronologische volgorde van overlijden 
- Een familielid steekt de naamkaars aan.  
- Na een x aantal namen kan er een lied worden gezongen of is er orgelspel 
- Sluiting 
- Na de dienst kunnen de familieleden hun kaars ophalen, ze krijgen een roos en een foto van 

het gedenkbord mee 
- Gelegenheid tot samen koffiedrinken van de families.  

 
2. Gang van zaken in De Dom.  

 
Overeenkomstig met de orde in de VK. Er is geen roos, geen foto, de kaarsen worden in de 
fabriek al gekalligrafeerd.  

 
 
Advies van de Taakgroep aan de Stuurgroep: 
 

- Overledenen kunnen worden herdacht in de kerk na overleg van de familie met de 
voorganger, wat betreft de datum van de zondag en het kerkgebouw met een kort in 
memoriam. 

- De LZKJ dienst wordt in beide kerken gehouden, met beide voorgangers. De dienst kan naar 
traditie of wens worden ingevuld. 

- Wij bevelen aan dat er een zelfde  ‘ Gedenkteken’ komt voor beide kerken. Een gedenkbord, 
een kruisje, een steentje, een grote hand/schaal – met – steentjes (voorkeur van TG) of een 
ander passend symbool. Frans Voskamp heeft vele ideeën!  
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Bijlage (Taakgroep Liturgie en Eredienst):  concept jaarschema diensten (voorbeeld 25/1) 

 

 

E= Eredienst 


