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Handreiking voor kerkelijk handelen: 

Diensten met karakter 

 
Serie: 
 
Eredienst 

Tabernakelkerk: NGK Apeldoorn Vastgesteld op KKR van 8 maart 2007 101-v2 
 
Samenvatting 
In het onderstaande model kiezen we ervoor dat de morgendienst steeds het hoofdprofiel van onze 
gemeente vertoont: een combinatie van deugdelijke bijbelse prediking met openheid voor 
evangelische spiritualiteit. In de avonddiensten mag het evenwicht wat scheef getrokken worden 
naar de ene of andere kant en daarom bieden we verschillende typen avonddienst aan. 
 
 
Inleiding 
De basis van onze gemeente wordt gevormd door het betrouwbare Woord van God, zijn 
onbegrijpelijke genade in Jezus Christus en onze verlossing en vernieuwing door geloof alleen.  
Dat aloude evangelie willen we doorgeven aan elkaar, onze kinderen en onze naasten. Met vallen 
en opstaan zoeken we wegen om dat te doen, trouw aan de boodschap en verstaanbaar in eigen 
tijd en cultuur. De kerkdiensten zijn daarvoor niet het enige maar wel een heel belangrijk middel. 
Als we in de naam van Jezus samenkomen, heeft God beloofd daar in ons midden te zijn door zijn 
woord en Geest. Alles wat we bedenken aan vormen en middelen is aan deze geweldige realiteit 
ondergeschikt. En deze realiteit is tegelijk de allerbeste vormen en middelen waard die je maar 
kunt bedenken. 
Bij de keuze van deze vormen en middelen willen we zowel onze eenheid als onze verscheiden- 
heid uitdrukken. Tot onze verscheidenheid behoort dat we voluit kerk willen zijn in de gereformeer- 
de traditie, terwijl we ook de evangelische spiritualiteit van harte willen integreren. Wat dat betreft 
verschillen we onderling nogal maar de kerkenraad vindt met nadruk dat dit allebei tot onze iden- 
titeit behoort – en dat die beide kanten elkaar nodig hebben! 
 

Morgendienst: getuigend en appellerend 
We hebben elkaar niet uitgekozen maar zijn aan elkaar gegeven om samen iets te weerspiegelen 
van de wijsheid van God in al haar schakeringen. In de morgendiensten proberen we al die 
schakeringen samen te brengen. Met psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Met aandacht 
voor ouderen en jongeren. Met getuigende liederen en appellerende preken waarin zoveel mogelijk 
aspecten van de omgang met God aandacht krijgen. Je moet er de heiligheid van God in ervaren 
en zijn genade voor zondaren. Er hoort een appèl in te klinken tot totale toewijding aan zijn wil.  
En je beleeft de gemeenschap terwijl je ook persoonlijk aangesproken wordt. 
De gemeente moet in deze diensten ervaren dat er lijn zit in de prediking, balans in de liturgie en 
helderheid in de richting waarin we ons ontwikkelen. We willen dat er meerdere mensen bij 
betrokken zijn, zonder dat het eilandjes worden. In de morgendiensten zijn we heel zuinig met 
diensten voor aparte groepen of over van buiten aangereikte thema's. Een persoonlijk getuigenis of 
een gemeentelijke activiteit verdient plaats in deze diensten zonder de lijn in de prediking en de 
balans in de liturgie te verstoren. 
  
Praktisch betekent het: 
• de dienst begint om 10.00 uur, een half uur later dan we gewend zijn, om de toegankelijkheid 

voor ouderen en jongeren te vergroten zonder echt naar het midden van de dag te gaan 
• er is een format waar ook gastpredikanten zich aan houden, ook al moet dat niet statisch 

worden 
• vast onderdeel daarvan is het kinderlied en wat daarop volgt. We gaan terug van twee 

kinderliederen naar één. Terwijl de ouders hun kinderen wegbrengen, zingen we twee 
evangelische liederen. Pas onder het naspel daarvan komen ouders weer binnen. Zo willen we 
geloop tijdens gebed en schriftlezing zoveel mogelijk beperken.  
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• Ook willen we zo het evangelische lied een eigen plaats geven wanneer een voorganger daar 

niet zo vertrouwd mee is. Variatie op dit punt is overigens mogelijk. Het gaat erom dat zowel 
psalmen, gezangen als overige liederen in de morgendienst thuishoren. 

• er worden vaste muziekteams ingericht waarin ook de organisten deelnemen. Deze 
muziekteams zijn verantwoordelijk voor de muzikale begeleiding van de dienst. 

• in de preek wordt rekening gehouden met aanwezige gasten, tieners en jongeren.  
• niet alles kan in één en dezelfde dienst. Over maatvoering en balans beslist de predikant  
• na de dienst is er gelegenheid voor nazorg en persoonlijke voorbede. Een toegankelijke vorm 

daarvan wordt nader uitgewerkt 
• we vinden het wenselijk dat er na iedere dienst koffiedrinken is als een vorm van ontmoeting. 

 

Avonddienst: verdiepend en opbouwend 
Naast de eenheid in Christus mag ook de verscheidenheid van de Geest uitkomen in de diensten 
die we houden. In de avonddiensten mag het accent per week wat verschillend liggen. Verdiepend 
en opbouwend willen we steeds één aspect meer uitwerken dan in de morgendiensten mogelijk is. 
Deze verscheidenheid willen we geleidelijk aan uitwerken. Er valt onder meer te denken aan: 
• leerdiensten, waarin vanuit de Schrift en de kerkelijke traditie bezinning plaatsvindt op wat er 

leeft in het eigen hart, de kerk en de samenleving. Zowel aan de kerkenraad als de KALM wordt 
gevraagd naar de inhoudelijke thema’s voor een jaar. 

• lofprijzingsdiensten, waarin veel gezongen wordt en de Woordbediening de lofprijzing 
ondersteunt 

• jeugddiensten, waarin de beleving van jongeren prominent naar voren komt, bijv met de 
thema's van Rock/Cat 

• themadiensten waar een groep belangstellenden aan voorbereid heeft, bijv. Week van het 
gebed, zondag van de lijdende kerk, Scheppingszondag, Israëlzondag of wat ook 

• Vespers met Taizé-liederen, waarin de nadruk ligt op aandacht, luisteren en stilte. 
 
Deze avonddiensten zijn stuk voor stuk gericht op de hele gemeente, al begrijpen we best dat ieder 
z’n voorkeur zal hebben. In het kerkblad maken we bekend wat de aard van elke dienst is en we 
streven naar een herkenbare orde daarin.  
Aandacht voor tieners dient er in al deze diensten te zijn. We gaan door met Tienertalk en zoeken 
daarbij naar vormen die beter geïntegreerd zijn in de liturgie.  
 

Muziek: professioneel ondersteund 
Muziek is een belangrijke vorm van communicatie en een wezenlijk deel van de dienst. Nu 
muzikale stijlen in beweging zijn is het van groot belang om verschillende stijlen een plaats te 
geven maar wel in de beste kwaliteit. Op dat punt zijn we er nog lang niet. We vinden het wenselijk 
en eigenlijk zelfs noodzakelijk om voor bepaalde tijd professionele ondersteuning in te roepen. 
Over wensen en mogelijkheden vindt nader overleg plaats met de KALM en met de Commissie van 
Beheer. 
 

Invoering en evaluatie 
We vinden het belangrijk om de gemeente stap voor stap te informeren over de plannen, de 
invoering en vooral ook de achtergrond ervan. In de visie van de kerkenraad is Diensten met 
karakter niet bedoeld als een compromis tussen verschillende groepen maar als de combinatie van 
vormen die ons hier en nu het meest dienstbaar lijkt voor de opdracht om God te eren en het 
evangelie te verkondigen. 
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We nemen ons ter invoering en evaluatie het volgende voor. 
 

1. In Dienstbetoon van 16 februari 2007 staat een kort bericht over het besluit dat de kerkenraad 
genomen heeft 

2. In de morgendienst van (11 maart) geven Janine van Drieënhuizen en Willem Smouter een 
korte omschrijving van Diensten met karakter en kondigen een gemeenteavond aan 

3. Een gemeenteavond over identiteit en koers van onze gemeente wordt gehouden op 
(donderdag 22 maart) onder het thema Samen verder in de Tabernakelkerk. Op die avond 
benoemen we iets van de moeiten die we doorgemaakt hebben en van onze hoop om samen 
verder te gaan. Op die avond komt Diensten met karakter aan de orde, eventueel samen met 
andere ‘Handreikingen voor kerkelijk handelen’ die dan af zijn 

4. Bij voldoende steun vanuit de gemeente gaan we de plannen invoeren. Het format voor de 
morgendiensten gaat in vanaf (25 maart) 

5. Differentiatie in de avonddiensten beginnen we door in die diensten maandelijks een 
jeugddienst of lofprijzingsdienst te houden 

6. Gewijzigde aanvangstijd gaat in per (2 september) 
7. In samenspraak met de KALM wordt overwegen welke maatregelen nodig zijn om een ander 

op de genoemde tijden in te vullen. 
8. Startweekend 2007 gebruiken voor workshops over gemeente-zijn en de samenhang tussen 

visie en liturgie.  
9. Aan de KALM vragen we om in maart 2008 een evaluatie uit te werken, en die evaluatie 

bespreken we in de kerkenraad. 
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Bijlage: Format liturgie voor de ochtenddienst 
(globaal raamwerk) 
 

1. Mededelingen 
2. Lied 
3. Votum en groet. 
4. Lied  
5. Leefregels 
6. Lied van verootmoediging 
7. Kinderlied ingeleid door kinderliedleider, gespeeld door muziekteam (onder naspel vertrekken 

de kinderen naar de verteldienst). 
8. Twee liederen begeleid door muziekteam; onder naspel komen ouders terug. 
9. Gebed bij opening Schriften. 
10. Schriftlezing. 
11. Evt. Lied. 
12. Preek. 
13. Lied aansluitend op thema prediking. 
14. Voorbeden/Dankgebeden.  
15. Kinderen terug uit verteldienst.  
16. Collecte. 
17. Lied 
18. Zegen. 

 
Opmerkingen: 

• Een persoonlijk getuigenis of de presentatie van een gemeentelijke activiteit waarvoor 
gebed gevraagd wordt, past voor het slotgebed (bijvoorbeeld Alpha-werk, SCET) 

• Tijdens of na de collecte past de presentatie van een uitgevoerde activiteit (bijvoorbeeld 
jeugdweekend, werkvakantie jongeren) 

• In plaats van de inleiding bij het kinderlied kan ook iets verteld, getoond of gezongen 
worden bij de terugkomst van de kinderen in de dienst 

• Niet alles kan in één en dezelfde dienst. Over maatvoering en balans beslist de predikant en 
bij voorgangers van buiten doet br Scheltens dat onder verantwoordelijkheid van de eigen 
predikant 

 
___________________________________ 
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