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Elke zondagmorgen in O.B.S. de Spiegelhof

Onder de terebint

Toekomstvisie

Nadat Johannes mocht binnenkijken in de troonzaal van God, wordt zijn
aandacht getrokken door een boekrol in de rechterhand van God. Een
verzegelde rol, die de dingen bevat ‘die hierna geschieden moeten’.
Het willen kennen van de toekomst: een diep menselijk verlangen. Maar
dat gaat zomaar niet. Er wordt door God iemand gezocht die waardig is
om de rol te openen. Iemand met speciale gaven?
Nee. Er wordt een overwinnaar gezocht. Dat zegt één van de oudsten
aan Johannes. En: ‘Huil niet’. Dat deed hij wel, want er bleek dat er
niemand te vinden was….
De toekomst leek een gesloten boek te blijven.
Wat een teleurstelling! Maar nee! Er is Iemand!
De Messias van Israël heeft overwonnen!
De Leeuw, de Wortel van David. Hij is waardig! Waarom?
Hij heeft overwonnen. Hij heeft de victorie behaald.
Heersers en de machten van de wereld claimen de overwinning.
Maar wij weten beter! Het pleit is allang beslecht.
Jezus, Hij is de sterkste.
Halleluja!

Uit: Een handvol koren
n.a.v. Openbaring 5: 2
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KERKDIENSTEN
Zondag 14 mei 2017
09:30 uur:
Ds. B.A. Belder, Brakel
Aanvangslied: Ps. 62: 7, 8
18:30 uur:
Ds. C. van der Scheur, Veenendaal
Aanvangslied: Ps. 63: 1, 2
e
1 collecte:
Bloemengroet
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 18 mei 2017
dienst WZC Avondlicht
15:00 uur:
Ds. J. Vis, Meerkerk
Zondag 21 mei 2017
09:30 uur:
Ds. A.P.D. Zijlstra, Ede
Aanvangslied: Ps. 64: 5, 6
18:30 uur:
Ds. A.C. de Kruijf, Haaften
Aanvangslied: Ps. 65: 6, 7
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Donderdag 25 mei 2017
09:30 uur:
Ds. J. van Oostende, Putten
Aanvangslied: Ps. 66: 5, 6
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Verhaal van de Zondagsschool
14 mei:
Exodus 2: 23 - 3:2
21 mei:
Marcus 16: 9-11
25 mei:
Marcus 16: 14-20

God roept Mozes naar Egypte
Maria is ooggetuige
De discipelen worden uitgezonden
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Kinderoppas:
14 mei:
Sjanet en Naomi 't Lam
21 mei:
Amanda en Marianne de Bruin
25 mei:
Daniëlle van Mourik en Naomi de Fokkert
Schoonmaakrooster
22 t/m 26 mei: Mw. Van der Linden, Mw. G. van der Vliet
UIT DE GEMEENTE
Zieken
Voor zover bekend liggen er momenteel geen gemeenteleden in een
ziekenhuis. Dat wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn. Dan denken we
aan hen die te maken hebben met ziekte of andere zorgen kennen.
De klok heeft de afgelopen weken over ons dorp geluid omdat er
iemand werd begraven. Hieruit blijkt weer onze vergankelijkheid.
We wensen hen die met de dood geconfronteerd werden, recent of al
langer geleden veel troost en sterkte toe. Dat u er mee mag gaan naar
Hem die kan troosten waar mensenwoorden tekort schieten.
We lezen in psalm 62: Stort voor Hem uit uw ganse hart: God is een
toevlucht t’ allen tijd.
Behoefte aan contact of bezoek?
Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die
weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij:
ouderling J. van Kuilenburg: 0418-581267
of bij scriba D. de Joode: 0183-637092
of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl
Jarigen in de gemeente
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn
jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen
u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.
Per abuis is vergeten te melden de verjaardag van mevrouw
C.J. van de Wijngaard - van Driel, in woon- en zorgcentrum Avondlicht.
Zij mocht 24 april 89 jaar worden. Vanaf deze plaats alsnog van harte
gefeliciteerd.
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Datum
13-05
21-05
24-04

Naam
N. Hak-Kruithof
J.A. van Zandwijk
N. de Groot-Biemans

Leeftijd
86
88
88

Adres
Boutlaan 62
Molenstraat 14
Laarweg 8

Huwelijksjubileum
Op 10 mei jl mocht het echtpaar Nico en Jannie van
der Vliet - van Cronenberg (Berkenlaan 2 , 4171 AM)
hun 50-jarig huwelijksjubileum gedenken. Hun
trouwtekst was Psalm 23, de Heere is mijn Herder.
Zij kenden vreugdevolle tijden maar ook zorgen. De laatste jaren waren
er zorgen om hun gezondheid. Maar zij voelden zich bemoedigd en
gesterkt door de woorden uit hun trouwtekst, "want U bent met mij".
Hun Herder heeft hen geleid en zal hen leiden bij alles wat de toekomst
brengen zal.
We willen Nico en Jannie van harte feliciteren met dit huwelijksjubileum.
De felicitatie geldt uiteraard ook voor hun kinderen en kleinkinderen.

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 23 april:

1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

128,00
129,75
122,58

diaconie
kerkrentmeesters
past. en prediking

Zondag 30 april:

1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

156,15
135,06
143,00

HGJB
kerkrentmeesters
onderhoudsfonds

Ontvangen via:
Kerkelijk werker R. Verkaik € 25,00 voor de kerk
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Examens
Voor veel jongeren is weer een spannende en soms stressvolle tijd
aangebroken: de examens. Graag willen we jullie ook vanaf deze plaats
alle sterkte en succes toewensen in de komende weken. Ongetwijfeld
hebben jullie de afgelopen tijd hard gewerkt en we hopen echt dat die
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inspanningen gezegend en beloond mogen
worden met goede uitslagen.
We roepen de gemeente op ook biddend
om deze jongeren heen te staan. Zodat ze
mogen ervaren dat we als gemeente oog
en hart hebben voor hen.
@de jongeren: laten jullie even weten als
de uitslag er is?
N.a.v. de tweede bijpraatavond bezinning eredienst/liturgie
Dit langere artikel is opgebouwd uit een aantal onderdelen:
1 – Een verslag van de avond van 20 april jl.;
2 – Een inhoudelijke toelichting van hetgeen in de bezinning door
kerkenraad en klankbordgroep is verkend en ontdekt;
3 – Een voorlopige denkrichting zoals die op 20 april jl. is
gepresenteerd;
4 – Een impressie van hetgeen uit de gesprekken in de groepen naar
voren is gekomen;
5 – Een weergave van mogelijkheden voor participatie van
gemeenteleden in de liturgie, zoals die gedurende de bezinning is
verkend.
Let wel: het gaat hier om verkenningen – er is door de kerkenraad
nog niets besloten. En kerkenraad, klankbordgroep en
interimpredikant zij benieuwd naar en staan open voor uw
gedachten bij dit alles.
§1 - Een verslag van de avond
Op 20 april jl. was er een tweede bijpraatavond over de bezinning op de
liturgie van de zondagse samenkomsten. Deze avond hebben we ons
geconcentreerd op de (functies van de) liederen die we zingen.
Interimpredikant ds. Zijlstra laat als gebed om verlichting met de Heilige
Geest zingen: gezang 78: 1, 4 en 6 (Daal Schepper, Heil’ge Geest, daal
af!). We luisteren naar Efeziërs 5:14-20. De apostel Paulus spoort de
christenen in Efeze en omstreken aan tot een nieuw leven – niet meer
vleselijk (zondig), maar geestelijk. In dat verband schrijft de apostel dan
ook: 'maar word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met
psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en
loof Hem in uw hart.' We zingen psalm 98:1 (Zingt, zingt een nieuw
gezang den Heere).
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Vervolgens spreekt ds. Zijlstra over het doel van deze avond.
A) De gemeente krijgt informatie over de voortgang van het
bezinningsproces: specifiek de bezinning op de (achtergronden en
functies) van het lied in de liturgie.
B) Daarbij wordt ook een voorlopige denkrichting gepresenteerd.
C) Er is direct aansluitend gelegenheid om in groepen met elkaar van
gedachten te wisselen. Bij elk van de groepen zal een kerkenraadslid
en een lid van de klankbordgroep zitten om het gesprek te begeleiden
en aantekeningen te maken. Zo hopen we ook vanuit de gemeente te
vernemen hoe men denkt over de voorlopige denkrichting en andere
zaken betreffende de liederen in de samenkomsten.
Na de inhoudelijke toelichting door ds. Zijlstra gaan de aanwezigen in
meerdere groepen uiteen. Er wordt zo’n 45 minuten met elkaar
gesproken aan de hand van drie gespreksvragen. Verderop in dit artikel
(§4) vindt u een impressie van hetgeen uit de groepen naar voren is
gekomen. Omdat de klok al bijna 22.00 uur aangaf wordt besloten om
de groepsgesprekken niet plenair te behandelen, maar d.m.v. een
impressie in het kerkblad.
Ds. Zijlstra vertelt hoe het bezinningsproces verder gaat. De
klankbordgroep maakt een terugkoppelnotitie voor de kerkenraad en de
kerkenraad heeft op 13 mei een speciale bezinningsdag liturgie. De
kerkenraad wil een zogeheten visiedocument maken met daarin de
beleidsvoornemens inzake liturgie/eredienst. Dat visiedocument wordt
met de klankbordgroep besproken en vervolgens met de gemeente. Op
dinsdag 13 juni wordt een gemeenteavond belegd. De kerkenraad licht
het voorgenomen beleid toe en hoort de gemeente.
Na de rondvraag wordt de avond besloten met het zingen van enkele
verzen uit gezang 281 (Hervormde Bundel 1938). Ds. Zijlstra spreekt
een gebed uit en wenst ieder wel thuis.
§2 - Informatie over liederen in de samenkomsten
Als gemeente zijn we gewend dat de liederen functioneren als
'antwoord' op onderdelen van de liturgie. Bijvoorbeeld als antwoord op
de geloofsbelijdenis, de preek of de Tien Geboden. We zijn ook
gewend dat de teksten van de liederen zich vooral richten op de inhoud
van de preek.
Kerkenraad en klankbordgroep hebben zich verdiept in de functies
van liederen in de samenkomsten van de gemeente. Dan blijkt dat het
lied in de Schrift ook meerdere functies heeft: verkondiging (zie
bijvoorbeeld Psalm 9:12), maar ook verootmoediging, schuldbelijdenis,
aanbidding, belijden, lofprijzing en gebed. In deze hoedanigheid kunnen
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liederen naar hun functie ook een zelfstandige plaats in de liturgie van
de samenkomst innemen. Bijvoorbeeld: een lofprijzing van de Heere na
de lezing van Gods Woord. Of het zingend verkondigen van de Tien
Geboden aan elkaar (bijvoorbeeld in wisselzang) en de wereld. Een
gebed van verootmoediging, schuldbelijdenis of ontferming kan ook
gezongen worden, in plaats van gesproken door de voorganger alleen.
Het belang van het lied wordt al eeuwen terug onderschreven door
de kerkvader Augustinus: goed zingen is tweemaal bidden. Op dat
spoor hebben reformatoren als Maarten Luther en Johannes Calvijn
verder gedacht, luisterend naar Gods Woord. Dat gaf voor hen ook
aanleiding om naast het (laten) vervaardigen van een psalmberijming
ook liederen te maken die de gemeente de mogelijkheid geven om
Gods Woord en het evangelie van Christus te verkondigen. We kunnen
stellen dat het zingen van dergelijke liederen – die de leer van het
evangelie bevatten – ook Reformatorisch is.
De Schrift laat ook zien dat zowel in het Oude als het Nieuwe
Testament meer dan enkel de psalmen als door God gegeven liederen
gelden (denk aan het lied van Mozes, de lofzang van Maria, Zacharias
en bijvoorbeeld Filippenzen 2:5-11 dat door meerdere uitleggers ook
als een vroegchristelijke hymne wordt beschouwd).
De geschiedenis maakt duidelijk dat de vroegchristelijke kerk in haar
samenkomsten zong, maar pas in de loop van de derde eeuw psalmen
(die men in de kloosters wel zong) en weer later psalmberijmingen.
Deze psalmberijmingen wijzigden zich in de loop van de tijd onder
andere omwille van de verstaanbaarheid (zo ook de berijming 1773 die
uit diverse, op dat moment, in omloop zijnde alternatieve
psalmberijmingen werd samengesteld). Ook speelden bij wijziging
kritiek op de poëtische kwaliteit, zingbaarheid en theologische inhoud
van de bestaande psalmberijming een rol. Zo wilden de samenstellers
van het de nieuwere psalmberijming (1968) dichterbij de tekst en
betekenis van de Schrift komen, dan op meerdere momenten in de
berijming 1773 het geval was.
Kerkenraad en klankbordgroep hebben onder meer met J. Smelik,
Gods lof op de lippen, gekeken naar de uitleg van Efeziërs 5:19: 'en
spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en
zing voor de Heere en loof Hem in uw hart'. Het overgrote deel van de
uitleggers is het eens over het feit dat Paulus hierbij – maar ook in Kol
3:16 – niet denkt aan de 150 oudtestamentische psalmen. De term
'psalmen' wordt hier – en elders – wel gebruikt als synoniem voor
'geestelijke liederen'. De opeenvolging van psalmen, lofzangen en
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geestelijke liederen duidt hier op het overvloedig eren en verkondigen
van de Drie-enige God door middel van diverse geestelijke liederen.
In het nieuwe testament gebeurt de verkondiging van Christus'
heilswerk niet alleen via gesproken woorden, maar ook via liederen die
de leer van het evangelie bevatten. Daarbij maakt de Schrift geen
onderscheid
tussen
psalmen
en
gezangen
c.q.
tussen
oudtestamentische en nieuwtestamentische liederen. Een duidelijk
voorbeeld daarvan vinden we in Openbaring 15:2-4: 'En ik zag iets als
een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest,
van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam
stonden bij de glazen zee, met de citers van God. En zij zongen het lied
van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de
woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige
God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de
heiligen! Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken?
Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U
aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.' Het lied van
Mozes en het lied van het Lam, worden gerust naast elkaar – en met
hetzelfde gezag gezongen.
Er wordt wel eens gesteld, dat alleen de psalmen in de
samenkomsten van de gemeente gezongen kunnen worden, omdat
deze het geopenbaarde Woord van God zijn. Gezangen en andere
liederen zouden dan mensenwerk zijn. Niet geïnspireerd of geleid door
Dezelfde Geest Die ook David en de zonen van Korach en anderen
inspireerde. Punt is echter dat wij deze psalmen niet zingen. Wij zingen
berijmingen van deze psalmen. Die zouden dan ook tot 'mensenwerk'
gedevalueerd moeten worden. Daarmee doet men onvoldoende recht
aan het werk van de Heilige Geest. Daar komt nog bij dat de Schrift
juist ruimte geeft aan het zingen van andere geestelijke liederen naast
de psalmen – zowel op grond van het Oude als het Nieuwe Testament.
De psalmen gaan daarbij wel voorop en vormen ook een uitstekende
mal voor de inhoud en opbouw van andere geestelijke liederen. Maar
op grond van de Schrift valt niet vol te houden dat men enkel psalmen
kan zingen in de samenkomsten van de gemeente. De liederen die
vervolgens gezongen kunnen worden, dienen uiteraard wel in
overeenstemming met Gods Woord en de leer van het evangelie te zijn.
Ook mag men het nodige verwachten ten aanzien van de poëtische
kwaliteit van de liederen – zoals die in de psalmen en andere bijbelse
liederen ook te vinden is. Wie de Heere zingend wil dienen, wil dat toch
ook met de beste en mooiste liederen doen – en gehoorzaam aan de
Schriften zelf.
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§3 - Een voorlopige denkrichting in de bezinning
In vervolg op deze bezinning vanuit Gods Woord, hebben kerkenraad
en klankbordgroep ook een avond naar de theologische achtergronden
van diverse liedbundels gekeken. Dat heeft in ieder geval geleid tot een
voorlopige denkrichting. Deze is op de op de tweede bijpraatavond ook
met de gemeente gedeeld, om haar reactie daarop te vernemen.
Let wel: er staat nog niets vast. De bezinning is nog niet afgerond. Maar
op dit moment denken kerkenraad en klankbordgroep aan het
volgende:
1 – In de toekomst overgaan op een andere psalmberijming
De verstaanbaarheid van de psalmberijming 1773 is voor jongere
generaties zeer problematisch. Ook ouders die hun best doen om de
kinderen deze psalmen nog te leren, lopen tegen grenzen aan.
Tegelijkertijd beseffen kerkenraad en klankbordgroep dat de berijming
1773 vertrouwd is. Met het oog op de toekomst en het blijven binden
van jongere generaties aan de gemeente wordt verandering op dit punt
noodzakelijk en urgent geacht.
2 – In de toekomst overgaan naar een andere liedbundel met gezangen
/ liederen (naast of in plaats van de Hervormde Bundel 1938)
Er wordt ook serieus gekeken naar alternatieve gezangen/liederen in
meerdere bundels. Het is wel duidelijk dat de theologische achtergrond
en inhoud van de Opwekkingsbundel integrale invoering niet toelaat.
Deze bundel bevat slechts een klein percentage liederen waarin het
kruislijden en sterven van Christus in beeld is. Een groter percentage
liederen bevat een zogenaamde overwinningstheologie (het kruis en de
zonden liggen achter ons) welke zich niet laat verenigen met
bijvoorbeeld Romeinen 7 en 8. Ook is al eerder duidelijk geworden dat
uit Op Toonhoogte maar een kleine selectie liederen kan worden
gezongen. Integrale invoering van deze bundel is eveneens niet
mogelijk.
Met het oog op een psalmen- en liederenbundel die recentere
psalmberijmingen plus gezangen en andere liederen bevat, is onder
meer de Bundel Weerklank voorwerp van bezinning. Deze bundel is
samengesteld door ds. Schroten en anderen. Allemaal mensen die
binnen de Protestantse Kerk in Nederland tot de hervormdgereformeerde modaliteit (in de volksmond: gereformeerde bond)
gerekend worden. In de verantwoording van deze bundel stellen de
makers dat de gekozen liederen in overeenstemming met het
gereformeerd belijden zijn en ook goed passen binnen de
samenkomsten met een gereformeerde liturgie. Nu blijft het zaak en

9

verantwoordelijkheid van kerkenraad en gemeente om dat ook zelf te
toetsen.
Wat de samenstelling van Weerklank betreft: daarin gaan de
150 psalmen in recentere berijmingen voorop. Enkele psalmen in de
berijming 1773 komen ook terug. Wat de gezangen en andere liederen
in Weerklank betreft, is door de samenstellers gekozen uit een grote
reeks recentere en oudere bundels.
Naast Weerklank onderzoekt de kerkenraad ook andere bundels om
een voor de gemeente verantwoorde keuze te kunnen maken. Bij
beoordeling van de inhoud wordt onder meer gekeken of de liederen in
overeenstemming met Schrift en belijden zijn. Ook wordt gelet op de
verstaanbaarheid van de liedteksten. Het streven van de kerkenraad is
een keuze die tot eer van God is en tot opbouw en zegen van de
Hervormde Gemeente Herwijnen. De kerkenraad vraagt daarvoor ook
uw en jouw gebed.
§4 – Een impressie van de groepsgesprekken
Na bovengenoemde informatie over de (functie) van liederen in de
eredienst/liturgie en de voorlopige denkrichting, zijn de aanwezigen in
zeven groepen met elkaar in gesprek gegaan. We bieden hier een
impressie (niet alles wordt genoemd). Drie vragen vormden de leidraad
voor het gesprek:
1 – In de huidige zondagse samenkomsten worden hoofdzakelijk
psalmen en 1 gezang uit de Hervormde Bundel gezongen. Hoe kijkt u
aan tegen deze verhouding psalmen en gezangen/liederen in een
reguliere dienst?
Een deel van de aanwezige gemeenteleden stelt dat het beter is om
voorzichtig
verandering
in
de
verhouding
psalmen
en
gezangen/liederen aan te brengen. Anderen pleiten voor een sneller
wijziging in de verhouding psalmen en gezangen (3 om 3 liederen). Ook
komt naar voren dat het mogelijk zou moeten zijn om de verhouding per
dienst te variëren – afhankelijk van de Schriftlezingen, een thema. Laat
de predikant dit bepalen op basis van hetgeen hij vanuit Gods Woord
wil meegeven aan de gemeente. Een enkeling stelt dat het beter is om
de bestaande verhouding zo te laten als die is. Het is bij de liederen
van belang dat zij naar de Schrift zijn. Wat een alternatieve bundel
betreft, hebben sommigen al van Weerklank gehoord en/of daar zelf
kennis mee gemaakt. Er wordt ook in een van de groepen op
aangedrongen dat een goede voorlichting over een nieuwe bundel
vooraf moet gaan aan de invoering ervan.
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2 – In de toekomst overgaan naar een andere psalmberijming. Deelt u
deze visie? En zo ja, moet zo’n verandering geleidelijk plaatsvinden of
met vaart?
Op een enkeling na is iedereen het erover eens dat we er niet aan
ontkomen om geleidelijk over te gaan naar een nieuwere
psalmberijming. Een deel wil die overgang snel laten plaatsvinden – als
daar voldoende draagvlak voor is. Anderen pleiten voor een heel
geleidelijke overgang. Het is verstandig om een heldere
overgangstermijn vast te stellen. Ook komt het idee naar voren om
bijvoorbeeld eerst 2 psalmen in de berijming 1773 te blijven zingen en 3
in een nieuwere berijming. Denk wel aan de mensen in Avondlicht. Hen
moet je niet vragen een nieuwere berijming aan te leren. Indien er voor
een nieuwe bundel wordt gekozen (zowel nieuwere psalmberijming als
andere gezangen/liederen) dan moet het aanleren ervan wel goed
georganiseerd worden.
3 – Welke gedachten heeft u nog meer over het zingen van psalmen,
gezangen en andere liederen in de reguliere erediensten?
Zing niet alleen liederen die aan/op de preek gericht zijn, maar
bijvoorbeeld ook een lied dat past bij de eeuwigheidszondag. Een
enkeling vindt het zingen van de wet/onze Vader/geloofsbelijdenis wel
fijn, maar anderen doen dat liever niet. Andere liederen zijn goed
mogelijk – op gepaste wijze. Als een beamer zou worden gebruikt, is
het mogelijk om uit meerdere bundels te zingen. De herkenbaarheid
voor kinderen/jeugd (o.a. in liederen) is belangrijk. Er is behoefte aan
ruimte voor een schoollied /kinderlied en/of een kindermoment. Het is
goed wanneer we elkaar als gemeenteleden iets gunnen – ook
wanneer dat niet onze eigen voorkeur heeft. Hou wel zoveel mogelijk
aan bekende melodieën vast. Het zou fijn zijn wanneer paas- en
kerstliederen ook in de dienst gezongen kunnen worden.
Tot zover een impressie vanuit de groepsgesprekken tijdens de
bijpraatavond op 20 april jl.
§5 – Participatiemogelijkheden van de gemeente in de
eredienst/liturgie
Gedurende het bezinningsproces is ook nagedacht over mogelijkheden
om gemeenteleden – anders dan kerkenraadsleden en predikant –
actiever te betrekken bij de erediensten. Wanneer we daarbij onze
insteek in de Schrift nemen, dan zien we dat er in het Nieuwe
Testament een ontwikkeling is, waarbij niet één, maar meerdere
personen iets kunnen doen tijdens de samenkomsten. Hierbij is onder
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andere te wijzen op 1 Korinthiërs 14:26 en verder. Daarbij staat de orde
en de opbouw van de gemeente centraal en mag de eer en heiligheid
van God niet in het geding komen. Wat zouden gemeenteleden
bijvoorbeeld kunnen doen:
- De lezingen (Tien Geboden / Geloofsbelijdenis / Schriftlezingen)
verzorgen. Dit kan door gemeenteleden die daarvoor een gave hebben.
Toerusting op dit vlak is ook mogelijk;
- Al in het Oude Testament is duidelijk dat het volk op meerdere
momenten ‘Amen’ zegt (bijvoorbeeld in psalm 106:48). Ook in de dienst
klinkt op meerdere momenten het ‘Amen’. Dit kan onder andere na de
groet, maar ook na de zegen door de gemeente gesproken worden.
Een gezongen ‘Amen’ na de zegen is ook een optie.
- In de dienst aan de Heere mogen ook andere scheppingsgaven
worden ingezet. Hierbij is te denken aan gemeenteleden die een
muzikale gave hebben en bijvoorbeeld met andere instrumenten (+ of in
plaats van het orgel) de begeleiding van liederen kunnen verzorgen.
Een aparte muzikale bijdrage in de dienst door de organist en/of
anderen die een instrument bespelen, behoort eveneens tot de
mogelijkheden.
- Wanneer Luther en Calvijn de gemeente tot uitvoerder van de liturgie
maken en willen dat de gemeente zelf het Woord van God ook op de
lippen neemt om het aan elkaar en de wereld te verkondigen, resulteert
dit bij hen in te zingen berijmingen van de Tien Geboden, de
Geloofsbelijdenis en het Gebed des Heeren. Ook dat zijn dus
mogelijkheden om over na te denken.
Tot zover een uitgebreide toelichting op de bezinning op de
samenkomsten van de gemeente. Heeft u naar aanleiding van deze
informatie vragen en/of wilt u iets delen, neemt u dan gerust contact op
met uw kerkenraad (scriba D. de Joode: scriba@nhkherwijnen.nl | tel.
0183-637092).
ACTIVITEITEN

Graafwerkzaamheden op kerkplein
Sommigen hebben het wellicht al gezien: op het
kerkpleintje voor de kerk zijn een paar gaten gegraven.
Hartelijk dank aan de vrijwilligers die hiervoor de handen uit
de mouwen hebben gestoken.
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Door de gaten te graven hopen we beter zich te krijgen op de fundering
van de muur tegen de Waaldijk.
Dit in verband met mogelijke maatregelen rond de afvoer van
regenwater, en vanwege eventuele verzakking van de muren.
De gaten leveren even wat overlast op, maar we proberen die tot een
minimum te beperken. Vooral voor kleine kinderen is het wellicht even
iets meer opletten.
Op de hoogte/meeleven
Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel
mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede
en in minder goede tijden. Dus:
Gaat u verhuizen?
Laat het ons even weten.
Trouwplannen?
We stellen een bericht erg op prijs
Een geboorte?
Stuur ook ons een kaartje
Verdriet of verlies?
Ook dan leven we graag met u mee.
U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba:
info@nhkherwijnen.nl
tel.: 0183-637092
AGENDA
Woensdag 24 mei
Dinsdag 13 juni

18.30 uur

uitzending kerktelefoon
gemeenteavond

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie
ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl
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VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient
uiterlijk D.V. maandag 22 mei 2017
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

NB LET OP!!!
De kopij voor het volgende kerkblad is voor 3 (drie) weken.

Volgende inleverdata zijn:
12 juni
voor 3 weken
3 juli
voor 8 weken
28 aug
voor 2 weken
11 sept
voor 2 weken
25 sept
voor 2 weken
9 okt
voor 2 weken
23 okt
voor 2 weken

14

Houd je handen maar geopend
Houd je handen maar geopend
zie de rijkdom die God biedt
die Hij in je hand zal leggen
van Zijn gaven jou voorziet.

Elke dag gebeurt dit wonder
God herhaalt het ritueel
mensenkind je zit nooit zonder
God schenkt elke dag je deel.

God blijft geven steeds herhalen
daar komt nooit een einde aan
opdat jij steeds mag beleven
vreugde in je aards bestaan.

dichter onbekend
gedicht gelezen tijdens de dienst
sluiting winterwerk
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