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Over de tweede eredienst op zondag  
 
 

§ 0. Inleiding 
 
Op verzoek van de Raad van Oudsten van de Fontein, de Gkv Zwolle-West, heb ik in november 2017 een 
rapport geschreven over de middagdienst, d.w.z. de 2e eredienst op zondag.   
 
Een drietal overwegingen voor een bezinning op dit thema zijn:  
 

a. De tweede dienst wordt al een aantal jaren door een groot deel van de gemeente minder of niet meer 
bezocht. Dat het draagvlak voor een tweede dienst op zondag afneemt speelt al langer en is ook niet 
alleen in de Gkv Zwolle-West zichtbaar. Die trend is ook in andere kerkgenootschappen zichtbaar. 
 

b. De zgn. Ichtus-diensten waarbij elke laatste zondag van de maand in Zwolle door de CGK, NGK en de 
GKv ‘s middags in een drietal kerkgebouwen diensten met een specifiek karakter (lofprijzing, leer, 
meditatief) georganiseerd werden, zijn per einde van het seizoen 2016-2017 afgeschaft.  
 

c. In de missie en visie van de Fontein is de zondag een van de belangrijke speerpunten. Dat stelt ons 
voor de vraag hoe wij die dag in de Fontein zo invullen, dat daardoor ons verlangen om een echte 
gemeenschap van leerlingen van Jezus Christus te zijn nog meer werkelijkheid kan worden. 

 
Een bezinning op de middagdienst zal in ieder geval aandacht moeten besteden aan de volgende aspecten:  
 

(a) wat is de functie van de zondag in het leven als gemeente en gelovige?  
(b) wat is het karakter van het samenkomen van de gemeente?  

 
In deze notitie zal ik in par. 1 eerst de problematiek rond het dalend bezoek van de tweede kerkdienst in kaart 
brengen. Daarna zal ik in par. 2 stilstaan bij de vraag welke normatieve betekenis de zondag voor ons als kerk 
heeft en in par. 3 bij de historische oorsprong van de tweede kerkdienst. Vervolgens beschrijf ik in par. 4 het 
karakter van de samenkomsten van de gemeente. Tenslotte zal ik in par. 5 enkele conclusies trekken en 
aanbevelingen doen.  
 
 

§ 1. Dalend bezoek aan de (2e) kerkdiensten 
 
Een van de aanleidingen voor het schrijven van deze notitie is het al jarenlang dalende bezoek van de tweede 
dienst. Toch wordt ook de eerste dienst minder vaak bezocht. Mensen lijken gemakkelijker het kerkbezoek op 
zondag over te slaan of buiten de eigen gemeente een dienst, viering of samenkomst te bezoeken.  
 
In deze paragraaf wil ik stilstaan bij de motieven die genoemd worden (A), de verklaringen die daarvoor 
worden gegeven (B) en hoe deze ontwikkeling getaxeerd wordt (C). Ook wil ik het alternatief noemen, dat 
vooral geopperd wordt om deze ontwikkeling het hoofd te bieden, namelijk een duidelijk onderscheid maken 
tussen de morgen- en de tweede dienst (D).  
 
 

§ 1a. Motieven  
 
Vanuit de literatuur heb ik de volgende motieven en duidingen gevonden, die een rol spelen bij het wel of niet 
meer bezoeken van kerkdiensten. Ik heb geprobeerd ze thematisch te clusteren. 
 
 
- Praktisch 

 
1. Er zijn situaties dat men vanwege werk, situatie in gezin (b.v. relatie met ongelovige) of door oppas 

maar eenmaal naar de kerk kan.  
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- Religieus 

 
2. Een signaal van slordigheid of gemakzucht, waardoor het bijwonen van een kerkdienst er bij inschiet.  
3. Een teken van verminderde geloofsbeleving en/of toewijding aan God.  
4. Signaal van een proces van vervreemding van de eigen gemeente. Het innerlijke afscheid leidt tot een 

uiterlijk afscheid. 
 
 
- Inhoudelijk  
 

5. De inrichting van de diensten sluiten qua stijl niet aan op deze tijd. Dat nodigt niet uit om een 
(tweede) dienst bij te wonen.  

6. Men ervaart de diensten niet of slechts gedeeltelijk als een ontmoeting met God.  
7. Men wordt niet opgebouwd in de kerkdienst.  
8. De beide diensten lijken op elkaar. Was vroeger de 2e dienst een leerdienst aan de hand van de 

Heidelbergse Catechismus, nu is het vaak meer van het zelfde, hoogstens met minder toeters en 
bellen dan in de 1e dienst.  

 
 
- Sociaal, cultureel en/of psychologisch 
 

9. Van huis uit gaat men eenmaal naar de kerk. Men is trouw aan de gemeente en leeft mee, maar vindt 
het maar één keer gaan niet verkeerd.  

10. Gezondheid of geestelijke draagkracht maken het niet mogelijk om meer dan eenmaal per zondag 
naar de kerk te komen of zelfs dat nog niet.  

11. De ochtenddiensten duren langer en zijn intensiever door aandacht voor kinderen, thema-zondagen 
en uitgebreidere viering van sacramenten. Daardoor heeft men minder energie of geen behoefte om 
op de zondagmiddag nog een 2e dienst bij te wonen. 

12. De drukte van het dagelijks leven, waardoor de werkweek als druk en stressvol wordt ervaren en men 
op de zondag behoefte heeft aan rust. Daar past twee keer gaan niet bij of daar heeft men te weinig 
energie voor.  

13. Wanneer ouders beiden een werkkring hebben en kinderen naast hun schoolwerk ook een bijbaantje 
hebben of aan sport doen, is de zondag één van de schaarse momenten in de week om bij elkaar te 
zijn. De zondag is een van de weinige dagen, dat men familie- en vriendenbanden aan kan halen, 
waardoor men het bij eenmaal naar de kerk gaan laat of elders kerkt.  

 
 

§ 1b. Verklaringen 
 
Om deze motieven en duidingen voor het bezoeken van of wegblijven uit kerkdiensten te verklaren wordt er 
vaak een beroep gedaan op de veranderende maatschappelijke omstandigheden.  
 
 

(1) Toenemende druk op de zondag  
 
Vroeger bepaalde de afwisseling van de werkweek met de kerkelijke feesten en de zondagen het leefritme van 
de samenleving.  
 
Vandaag is er de afwisseling van de werkweek met de vrijdagavond, het weekend, de vakantie, de geplande 
afspraak of het sportevenement. De zondag markeert niet meer het onderscheid met de arbeidstijd. Het begrip 
werk wordt nu ook anders gewaardeerd: we leven niet om te werken, maar we werken om van de vrije tijd te 
genieten. Zo is de zondag uiteindelijk de ‘vrije zondag’ geworden en heeft de zondag een andere functie 
gekregen. 
 
Tegenwoordig werken vaak beide partners, waardoor het elkaar ontmoeten en het gezinsleven zich meer 
concentreert op het weekend. De zaterdag en de zondag zijn er om de overgebleven huishoudelijke taken te 
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doen en om aandacht aan je partner, kinderen, familie en sociale contacten te besteden. Dat vormt een 
concurrentie voor de zondagse kerkelijke activiteiten, zoals kerkdiensten, bijbelstudie en 
gemeenschapsbeoefening, die vroeger de kern van de zondag als ‘rustdag’ uitmaakten.  
 
 

(2) Alternatieve zondagsbesteding 
 
Door verbreding van onze kennis en ervaring weten we dat de er in veel landen en culturen een andere 
christelijke invulling van de zondag is dan die ons door de gereformeerde traditie aangereikt is.  
 
Wanneer men het gevoel heeft, dat de bijbel ons hierin niets voorschrijft, zijn we ook gauwer geneigd om 
keuzes te maken die van de traditie afwijken. Dat wordt versterkt door een toegenomen individualisering, 
waarin wij zelf de regie over ons leven hebben en bepalen hoe wij onze tijd indelen en besteden.  
 
Dat in onze traditie de invulling van de zondag als ‘rustdag’ historisch gedragen wordt door de uitleg van het 4e 
gebod zoals we die in de HC Zondag 38 vinden, is grotendeels verdwenen en heeft nauwelijks waarde in de 
individuele afwegingen.  
 
 

(3) Individualisering  
 
Wij zijn anders verbonden met onze omgeving. Vroeger speelde het sociale leven zich af rondom de plek waar 
men woonde en kwam men alleen in bijzondere situaties buiten het dorp of de stad. De kerk speelde in het 
sociale leven naast werk en gezin een belangrijke rol. Vandaag is ons sociale netwerk groter en ook veel meer 
verspreid. Vakantie en vrije tijd leggen ook een groter beslag op het sociale leven. In de netwerksamenleving, 
waarin wij vandaag leven, leven we met de hele wereld als horizon en hebben we een veel groter palet aan 
keuzemogelijkheden. Van daaruit kiezen we de verbanden waar wij deel vanuit willen maken en bepalen we 
zelf de mate waarin wij daaraan deel willen nemen.  
 
Daar komt bij dat de traditie voor ons niet meer zo gezaghebbend is. Vroeger was het in de gereformeerde 
wereld een gegeven dat je deel uitmaakte van de kerkgemeenschap en was het vanzelfsprekend dat je je 
invoegde in de daar heersende gewoonten en gebruiken. Vandaag is die toenmalige centrale plek van de kerk 
verdwenen en is de kerk en het kerkelijk leven gereduceerd tot één van de factoren die ingevoegd worden in 
de vormgeving van het persoonlijke en sociale leven. Het wordt ook niet als ontrouw ervaren om ten aanzien 
van het meedoen aan kerkelijke activiteiten andere keuzes te maken dan in het verleden. 
 
Deze individualisering heeft ook gevolgen voor de manier waarop wij in ons geloofsleven staan en dat 
geloofsleven bewaren en activeren. Geloven en religie zijn verschoven naar de privésfeer waar de vormgeving 
zich heeft losgemaakt van de kerkelijke institutionele praktijk. Anders gezegd: de blikrichting is vanuit de 
persoon naar de gemeenschap en niet meer vanuit de gemeenschap naar de persoon. Men voegt zich niet 
meer vanzelf in een voorgegeven structuur van een door de gemeenschap aangeboden structuur en 
vormgeving van het geloofsleven. Keuzes worden gemaakt in termen van wat bijdraagt aan het persoonlijk 
geloofsleven.  
 
Ook hier is het repertoire aan keuzemogelijkheden enorm vergroot: niet alleen de eigen gemeente, maar ook 
activiteiten, studiedagen en conferenties in andere kerken of geloofsbewegingen zijn een bron voor de 
stimulering en vormgeving van het geloofsleven.   
 
 

§ 1c. Taxatie  
 
In de literatuur ben ik verschillende soorten waarderingen van deze ontwikkelingen tegengekomen, van 
veroordeling via berusting tot een proberen er positief creatief mee om te gaan.  
 
Doordenkend op de onder §1b gesignaleerde verklaringen is het de vraag hoe je je tot de daar genoemde 
maatschappelijke ontwikkelingen - ook al zijn ze een gegeven - als gemeente(lid) wilt verhouden.  
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Ad (1).  Toenemende druk op de zondag 
 
Wat betekent het dat de kerk de zondag vanouds als rustdag heeft gezien? Moet je als christenen juist 
doordeweeks niet meer rust in het leven inbouwen en eigen prioriteiten stellen? Laten we ons helemaal 
inpakken door de neoliberale prestatiemoraal of zoeken we toch een soort tegenaccent? Zijn er mogelijkheden 
om de druk op de zondag te verlichten?  
 
 

Ad (2).  Alternatieve zondagsbesteding 
 
Zijn er redenen om je bewust te verbinden met een van de vele opties om de een zondag in te vullen? In 
hoeverre is er inzicht in de motieven voor de invulling, zoals die ons in de reformatorische traditie aangereikt 
zijn? Schuilt er niet een biblicistisch element in het argument, dat omdat de bijbel ten aanzien van twee 
diensten niets voorschrijft ik dus zelf mag bepalen of ik daar naar toe ga of niet? Zijn er bijbelse motieven die er 
voor pleiten om op de zondag twee maal samen te komen als gemeente, hoe die samenkomsten verder ook 
ingevuld worden?  
 
 

Ad (3).  Individualisering 
 
De ontwikkeling naar meer individualisering is van grote waarde geweest voor de erkenning van het 
persoonlijke in het leven en het geloofsleven. Hoe kunnen we dat verbinden met de waarde die de 
gemeenschap en de institutionele vormgeving van het geloof heeft? Op welke wijze wil ik mij als gemeentelid 
committeren aan de geloofsgemeenschap? Welke rol heeft het deelnemen aan de door de gemeente 
georganiseerde kerkdiensten en samenkomsten daarin? Maar ook: vraagt deze ontwikkeling niet om een 
herziening van de traditionele vormgeving van het kerkelijk leven? Zijn er andere vormen dan een kerkdienst 
om de ontmoeting en verbondenheid met God in de gemeenschap vorm te geven?  
 
 

§ 1d. Oplossing: een nadrukkelijk onderscheid tussen morgen- en tweede dienst?  
 
Sinds de 90-er jaren is er in de GKv een herleving van het liturgisch bewustzijn op gang gekomen. Er is het besef 
gekomen, dat in de liturgie niet alleen de voorganger een rol heeft, maar dat ook de gemeente een bijdrage 
mag hebben. Ook dat de kerkdienst meer is dan de woordverkondiging. Er zijn andere orden van dienst 
gekomen, er worden meer en andere soorten liederen gezongen, er zijn andere instrumenten gekomen dan 
alleen het orgel, er is aandacht voor de kinderen, etc. Dat betekent per saldo dat de duur van met name de 
morgendiensten langer is geworden en ook intensiever van aard.  
 
De traditionele middagdiensten met verkondiging uit de Heidelbergse Catechismus verdwijnen op zijn al 
langzaam aan verdwenen. Dat betekent dat enerzijds de morgen- en middagdiensten steeds meer op elkaar 
(zijn) gaan lijken. Anderzijds zijn er ook experimenten geweest met andersoortige diensten als laagdrempelig 
en meer missionair themadiensten. Voor sommigen was deze ontwikkeling een reden om juist naar de tweede 
dienst te komen, voor anderen om af te haken.  
 
Deze  liturgische ontwikkeling heeft de ogen ervoor geopend dat er een verschillende en andere vormgeving 
van diensten en samenkomsten mogelijk is. Dat roept de vraag op, of je al die mogelijkheden ook in één type 
dienst moet realiseren of dat je verschillende soorten diensten gaat houden? Zo ja, hoe verhouden die zich tot 
elkaar? Is er een rangorde daarin? Verwacht je alle gemeenteleden daarbij? Of is ook daarin een keuzemenu 
mogelijk?  
 
In het verlengde van de bestaande liturgische ontwikkelingen in de GKv pleit men ervoor om het dalend 
kerkbezoek het hoofd te bieden door vooral een duidelijk onderscheid te maken tussen de morgen- en de 
tweede dienst.  
 
In het onderstrepen van onderscheid tussen de morgendienst en de tweede dienst zijn twee bewegingen op te 
merken.  
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Allereerst pleit men er voor om de morgendienst als de ‘hoofddienst’ te typeren. Men construeert dan een 
rechtstreekse lijn van Pasen naar de ochtenddienst op zondag. In de ochtenddienst volgt de heilsprediking het 
kerkelijk jaar. De sacramenten, doop en avondmaal, horen dan naar hun aard in deze hoofddienst, evenals de 
belijdenis van het geloof.  
 
De tweede beweging is dat men de middagdienst ziet als van later datum, verbonden met name met de tijd van 
de Reformatie, met als inhoud de kennis van en de verdieping in de leer van de kerk. Men pleit er voor om deze 
dienst het leerkarakter terug te geven, maar dan op een eigentijdse manier. Dan kan door ook de gemeente 
daar actief in te betrekken via het stellen van vragen, het inbrengen van ervaringen, gebruik van de beamer, 
etc. De functie is dan vooral een verwerking van het Woord en een verdieping van het geloof. 
 
Als alternatief voor een leerdienst wordt verder aangedragen om de tweede dienst meer doelgroepgericht te 
laten zijn. Men noemt dan als voorbeeld jongerendiensten en laagdrempelige of missionaire diensten.   
 
In de Fontein hebben we in de jaren 2010-2012 ook een traject gehad om juist in de middagdiensten te gaan 
differentiëren in verschillende typen van diensten. Het motief daarvoor was niet zozeer om het bezoeken van 
de tweede dienst te stimuleren als wel om de diversiteit en verschillende behoeften in de gemeente ook 
liturgisch gezien te honoreren.  
 
 

§ 2. De normativiteit en waarde van de zondag als rustdag 
 
Een bezinning op de zondagse tweede eredienst is onlosmakelijk verbonden met de betekenis, die de zondag in 
het leven van ons als christelijke gemeente en gelovige heeft.   
 
In deze paragraaf wil ik eerst stilstaan bij uitspraken die de synode daarover recent gedaan heeft (A) om die 
vervolgens vanuit een bijbels-theologisch kader te verhelderen (B). Ik eindig deze paragraaf met een korte 
conclusie (C).  
 
 

§ 2a. De zondag in recente synode-uitspraken   
 
Rond de eeuwwisseling hebben onze kerken zich intensief gebogen over de betekenis en de fundering van de 
zondag als de door God gegeven rustdag. De aanleiding was een preek over HC Zondag 38, waarin het 4e gebod 
uitgelegd wordt. Het besluit van de GKv Synode Zuidhorn in 2002 in een appèl-zaak over deze preek is één van 
de belangrijke redenen, dat De Gereformeerde Kerken in hersteld verband (DGK) zich in 2004 van de GKv 
afgescheiden hebben.  
 
Een terugkerend discussiepunt in de geschiedenis is de vraag, of de nieuwtestamentische kerk een gebod van 
God gekregen heeft om op zondag niet te werken. Daarover heeft de synode nu nogmaals uitgesproken, dat 
wij in de bijbel niet zo’n rechtstreeks gebod gekregen hebben en dat wij dat ook niet uit HC Zondag 38 kunnen 
afleiden.  
 
Ook al is er geen goddelijk gebod voor een werkverbod op zondag, toch is in de gereformeerde traditie de 
zondag altijd als rustdag gezien. De reden daarvoor heeft de GKv Synode Leusden 1999 zo geformuleerd, nl.  
 

‘dat de christelijke kerk in haar gelovig antwoord op de leiding van Gods Geest aan de zondag de 
bijzondere waarde van rustdag toekent naar het voorbeeld van Israëls sabbat. Voor deze 
benadering, namelijk dat de zondag als rustdag gegrond is op een verantwoorde keus 
van de christelijke kerk, is in de gereformeerde traditie altijd ruimte geweest.’  

 
Ten aanzien van het motief een rustdag te houden constateerde de GKV Synode Zuidhorn 2002: 
 

‘bij alle verschil van inzicht bestaat er overeenstemming over de betekenis van de zondag als geschenk 
van de Here, als de dag waarop de gemeente van Christus dient samen te komen en zich dient te 
verlustigen in Gods grote daden van schepping en verlossing’.  
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Praktisch gezien gaat het om de vraag, hoe wij als kerk in de 21e eeuw Gods woord in het 4e gebod toepassen.  
 
Om de kerken daarbij te helpen heeft de GKv Synode Amersfoort-Centrum 2005 een handreiking ‘Zondag, 
HEERlijke dag’ gepubliceerd, waarin onderwijs wordt gegeven over hoe we recht kunnen doen aan het 
voorlopige (wat speciaal gold voor het volk Israel onder het oude verbond), het blijvende en het nieuwe van het 
4e gebod, gezien vanuit het nieuwe verbond in Christus.1  
 
De handreiking formuleert als kern van de zondag dat wij die vieren als de dag van de opstanding van onze 
Heer. Het mag een rustdag zijn die symbool staat voor onze verlossing uit de macht van de zonde en een 
bijzondere dag die ons bepaalt bij de vernieuwing en heiliging, die God ons in Christus elke dag van de week wil 
geven.  
 
Men sluit daarmee aan bij de uitleg van het 4e gebod in HC Zondag 38. Daarin belijden wij, dat God gebiedt dat 
ik:  
 

‘op de sabbat, dat is op de rustdag trouw tot Gods gemeente zal komen om Gods Woord te horen, de 
sacramenten te gebruiken, God de Here publiek aan te roepen en de armen christelijke barmhartigheid 
te bewijzen’, (HC Zondag 38, vr/a 103).  

 
 

§ 2b. De zondag gezien in een bijbels-theologisch kader  
 
Eén ding is vanuit de geschiedenis van de vroege kerk duidelijk: de zondag is toen nooit beschouwd als de 
vervanging van de sabbat, maar is vanaf het begin nààst de sabbat de wekelijkse dag voor de christelijke 
eredienst geweest.2 De eerste dag van de week was ook al bestemd om als gemeente samen te komen, toen de 
zondag nog geen rustdag was en er op die dag gewoon gewerkt diende te worden.  
 
Het is pas veel later in de middeleeuwen, dat er gepleit is om de zondag als rustdag te funderen op het 4e 
gebod. Dat ging hand in hand met pleidooien om ook de oudtestamentische sabbatsregels toe te passen op de 
zondag.  
 
Tot de 12e eeuw hebben theologen echter nooit het 4e gebod letterlijk toegepast op de zondagsrust, maar daar 
altijd een geestelijke betekenis aan gegeven, omdat Christus het 4e gebod vervuld heeft door op de sabbat te 
rusten in het graf. Voor de nieuwtestamentische bedeling geldt daarom alleen de geestelijke betekenis van het 
4e gebod, geformuleerd in de woorden waar HC Zondag 38 mee eindigt:  
 

‘dat ik al de dagen van mijn leven mijn slechte werken nalaat, de Here door zijn Geest in mij laat 
werken, en zo de eeuwige sabbat in dit leven begin’, (HC Zondag 38, vr/a 103). 

 
Vervulling van geboden en beloften uit het Oude Testament door Christus betekent niet, dat ze geen rol meer 
spelen in het leven in de nieuwtestamentische bedeling. God heeft zijn thora en beloften gegeven om zijn plan 
en verlangen van de komst van zijn Koninkrijk in deze wereld te realiseren. Met dat doel heeft hij zijn volk uit 
Egypte verlost en hen op de Sinaï zijn leefregels gegeven:  

 
‘Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, de HEER, jullie 
God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd’, (Ex. 6:7). 

  
Het doel is dat het volk Israel een volk zal zijn, dat Hem toegewijd is:  
 

‘Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk’, (Ex. 19:6). 
 
De manier waarop de tijd en het leven door het volk Israel geheiligd diende te worden, is uitgebreid 
beschreven in de oudtestamentische wetgeving, waar de 10 geboden als decaloog deel van uit maken.  

                                                      
1 Zie Bijlage 1, pagina 11 e.v. van deze notitie 
2 Voor historische gegeven over de zondag en de eredienst verwijs ik naar ‘Bijlage 2:  de geschiedenis van de 
(2e) eredienst’, pagina 15 e.v. van deze notitie 
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Het Nieuwe Testament is de vervulling van het Oude. Door de hele bijbel loopt dezelfde rode draad van God, 
die verlangt om met een volk te leven, dat hem toegewijd is. De verlossing die Christus in zijn dood en 
opstanding gerealiseerd heeft, diende ook dat doel, maar had nog een veel bredere betekenis. Niet alleen het 
volk Israel, maar alle volken zullen heilig zullen voor God. Dat is de dragende grondtoon in de verkondiging van 
Paulus:  

 
‘Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun 
midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk’, (2 Kor. 6 : 16). 

 
Hij verbindt aan deze belofte van God de oproep om heel ons leven aan God te wijden:  
 

‘Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van 
alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen’, (2 Kor. 7 : 1) 

 
Petrus gebruikt in één van zijn brieven onder verwijzing naar Exodus 19 hetzelfde beeld:  
 

‘Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een 
heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn’, 
(1 Petrus 2 : 5).  

 
Theologisch gezien is de heiliging van de zondag vanaf het eerste begin in de nieuwtestamentische gemeente 
een middel geweest om uitdrukking te geven van onze commitment aan deze heiliging van het leven. Wij geven 
als gemeente één dag in de week een speciale bestemming. In het afzonderen van die dag voor God heiligen 
wij die dag als een soort ‘eersteling’ voor de heiliging van alle tijd en van heel ons leven dat wij van God krijgen.  
 
De manier waarop wij in de 21e eeuw de zondag zullen heiligen zal niet meer die van de heiliging van de sabbat 
in het Oude Testament hoeven te zijn. Zoals wij in de Nederlandse Geloofsbelijdenis belijden heeft die manier 
van heiliging voor ons met de komst van Christus afgedaan. Daarom houden wij als christenen veel van de 
oudtestamentische wetten niet meer. Toch blijven ze in Christus van waarde voor het nadenken over hoe wij 
de heiliging van ons leven vandaag vorm kunnen geven:  
 

‘Wel maken wij nog gebruik van de getuigenissen uit de Wet en de Profeten, om ons in het Evangelie te 
bevestigen en ook om overeenkomstig Gods wil ons leven in alle eerbaarheid in te richten tot zijn eer’, 
(Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 25).  

 
 

§ 2c. Conclusie   
 
Samenvattend ligt de normativiteit en waarde van de zondag als rustdag in de heiliging van de tijd en van ons 
leven aan God. Het is een dag speciaal bestemd voor het samenkomen van de gemeente in de eredienst aan 
God en voor de ontmoeting met elkaar als geloofsgenoten. Op de zondag vieren wij als Gods volk het heil dat 
Hij in Christus schenkt. Het onderhouden van de zondag is zo een uitdrukking van de bereidheid om ons leven 
te heiligen.  
 
 

§ 3. De oorsprong van de tweede eredienst  
 
In deze paragraaf sta ik stil bij de historische oorsprong en de betekenis van de tweede eredienst. Het 
overwegen van de traditie is een van de elementen die ons kunnen helpen bij het nadenken over de vraag hoe 
wij vandaag onze zondagen als gemeente kunnen invullen.  
 
Zoals we in de vorige paragraaf gezien hebben is er een nauwe samenhang tussen het bijeenkomen van de 
gemeente en het heiligen van de zondag als de dag van de Heer. Wij komen op zondag als gemeente bij elkaar 
om de dag van Christus’ opstanding te vieren en hem als Heer te ontmoeten, zoals ook de leerlingen van Jezus 
Hem mochten ontmoeten op de 1e Paasdag en vervolgens een week later opnieuw, (Joh. 20:19v).   
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Uit de geschiedenis van de vroege kerk blijkt dat de gelovigen al vrij snel twee maal op de 1e dag van de week 
bij elkaar kwamen, zowel ’s morgens als ’s avonds en dat ze vervolgens al de eeuwen door op die dag in ieder 
geval twee samenkomsten gehouden hebben.  
 
Dat de kerk op zondag twee maal bij elkaar kwam, heeft er alles mee te maken dat zij daarbij aansloot bij 
tradities in het Oude Testament en in het Joodse leven in de tijd van het Nieuwe Testament. Niet alleen de 
inhoud en de structuur van de erediensten in de vroege kerk is met de joodse manier van geloofsbeleving in de 
tempel, synagoge en het woonhuis verbonden, maar ook de tijden van de samenkomsten zijn daarop 
afgestemd. Aan het begin en aan het einde van dag komt de gemeente bij elkaar om haar Heer te ontmoeten 
en het leven aan hem te wijden.3 
 
In de synagoge komt men voor het morgen- en het late-middag/avondgebed bij elkaar op die momenten dat in 
de tempel het grote brandoffer wordt opgedragen. In later tijd ook nog eens na het vallen van de avond voor 
een avondgebed.  
 
Wanneer het christendom in de 4e eeuw staatskerk wordt, komt men niet meer in huizen bij elkaar maar in 
kerkgebouwen (basilieken). Het tijdstip van de eerste zondagse samenkomst wordt dan verschoven van 
zonsopgang naar het ‘derde’ uur, d.w.z. negen uur ´s morgens. Ook wordt het vanaf die tijd gebruik om het 
avondmaal in de morgendienst te vieren. Tenslotte komt men aan het einde van de dag als afsluiting van de 
zondag ook voor een samenkomst bij elkaar. 
 
De gedachte dat de tweede dienst pas in de Reformatietijd als leerdienst ingevoerd is, moet daarom  
genuanceerd worden. De tweede dienst is geen uitvinding van de reformatoren en is niet als nieuw fenomeen 
ingevoerd, want die was er namelijk al. Het nieuwe is dat de gereformeerde kerken de tweede dienst in 
Duitsland en in de Nederlanden tot een leerdienst gemaakt hebben en deze dienst het specifieke karakter van 
een catechismusdienst kreeg. 
 
Belangrijk is om te beseffen dat die speciale momenten op de zondag de eeuwen door nauw verbonden zijn 
met de dagen door de week. Want ook door de week kwam de vroege kerk bij elkaar.  
 
In Handelingen lezen we dat de gemeente dagelijks bij elkaar was. Vanaf de 4e eeuw vinden we de traditie van 

het getijdengebed. Dan worden dagelijks morgendiensten en vespers gehouden, waarin de bijbel gelezen 

wordt en Psalmen gezongen en gebeden uitgesproken worden. Ook vinden in die vespers regelmatig de agape- 

of liefdemaaltijden plaats, aangericht voor de armen en de weduwen.  

Deze traditie heeft de hele Middeleeuwen door stand gehouden, terwijl de reformatoren deze gewoon hebben 

voortgezet. We vinden die zowel in Straatsburg als in Geneve. Maar ook in de Nederlanden heeft men op 

bepaalde plaatsen tot ver in de 17e eeuw getijdendiensten gehouden.  

Dat betekent dat bij een bezinning over de invulling van de zondag wij ook zullen moeten betrekken hoe wij in 
ons dagelijks leven als gemeente de liturgie vorm willen geven. Het is een van de belangrijke inzichten van 
Calvijn geweest, dat hij een grote nadruk legde op de verbinding van de samenkomsten van de gemeenten en 
dagelijkse eredienst. In de opbouw en de vormgeving van het kerkelijk leven in Geneve heeft hij op allerlei 
manieren geprobeerd de persoonlijke eredienst en huisgodsdienst te stimuleren.  
 
 

§ 4. Het karakter van de samenkomsten van de gemeente 
 
Samenkomen is typerend voor ons als geloofsgemeenschap. Je kunt zeggen dat het de grondvorm van het  
gemeente-zijn is. Maar het bijzondere van die samenkomsten is, dat God degene is die hierin handelt. De kerk 
dankt haar ontstaan aan God.  
 
Zo belijden wij dat Christus zijn gemeente vergadert door Zijn Geest en Woord in de eenheid van het ware 
geloof (HC Zondag 21, vr/a 54). Deze eenheid wordt bij uitstek zichtbaar in het zondagse samenkomsten van de 

                                                      
3 Voor een verdere onderbouwing van deze stelling en de historische gegevens die ik hierna noem, verwijs ik 
naar ‘Bijlage 2: De geschiedenis van de (2e) eredienst’, p. 15 e.v. van deze notitie. 
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gemeente. In het samenbrengen van de gemeente bouwt Christus aan de onderlinge gemeenschap van de 
heiligen. Wij ontmoeten als lichaam van Christus onze Heer. Verbonden met God worden wij verbonden aan 
elkaar. Zo worden wij allen samen en ieder persoonlijk deelgenoot van Christus en ontvangen wij zijn schatten 
en gaven, (HC Zondag 21, vr/a 55). Dit wordt sacramenteel tot uitdrukking gebracht in de viering van het 
avondmaal. Daarmee zijn het komen van God in de viering van het heil en het beoefenen van de onderlinge 
gemeenschap twee brandpunten in het samenkomen van de gemeente.  
 
Als we kijken naar de inhoud en de structuur van de samenkomsten in de eerste gemeente dan bestaat die in 
het lezen van de Schriften, verkondiging, zingen, bidden, het delen van profetie en andere gaven van de Geest 
en het aansluitend voeren van geloofsgesprekken, terwijl ook het avondmaal in aansluiting op de agape- of 
liefdemaaltijden word gevierd. De discipelen hebben zo de manier van samenleven voortgezet, die ze hadden 
toen ze samen met Jezus optrokken en waar ze ook in de huizen rondom de maaltijd het geloof met hem en 
andere gasten deelden. Het grote verschil is dat Jezus nu niet lichamelijk aanwezig is, maar in zijn Geest. De 
vormgeving van deze samenkomsten is deels gebaseerd op die van de synagoge en deels op wat men gewoon 
was in het delen van het geloof binnen het dagelijks leven in huis. In vergelijking met de latere vormgeving van 
de samenkomsten zijn ze interactiever en laagdrempeliger, terwijl iedereen daarin ook veel meer actief aan bij 
kan bijdragen.4  
 
Na enkele eeuwen wordt de liturgie veel meer gestroomlijnd met een vaste orde, terwijl door de zich 
ontwikkelende rooms-katholieke ambtstheologie alleen de clerus (geestelijkheid) een actieve rol toebedeeld 
kreeg. Ook krijgt de tempel-functie van het offer steeds meer de nadruk in de liturgie, tot in de naamgeving 
toe: priesters die de eredienst vorm geven en een concentratie op het offer, dat in de eucharistie wordt 
gebracht. Deze tendens wordt versterkt doordat men sinds de 4e eeuw niet meer in de huizen samenkwam, 
maar in basilieken.  
 
In de tijd van de Reformatie kwam in plaats van de eucharistie de verkondiging van het Woord centraal te 
staan. Daarnaast kreeg de gemeente weer een actiever aandeel in het lied, het gebed, de belijdenis, het geven 
van gaven en het deelnemen aan het sacrament. De liturgie krijgt zo weer het karakter van de synagoge-functie 
met een nadruk op het lezen van de Schriften en op onderwijs.  
 
Als we nadenken over het samenkomen in de 21e eeuw zal in de samenkomsten van de gemeente naast de 
viering van het heil en het onderwijs meer de nadruk moeten komen te liggen op elementen die de 
gemeenschap en  de verbondenheid van de gemeente tot uitdrukkingen brengen. Tegelijk zal in vormgeving 
van de samenkomsten veel meer aandacht moeten zijn voor het persoonlijke en de diversiteit in de gemeente. 
Dat betekent dat de vormgeving van de samenkomsten veel meer het type van de huis-samenkomsten zal 
moeten zijn dan die van het type synagoge of tempel.  
 
 

§ 5. Conclusies en aanbevelingen  
 
Ik wil eindigen met het trekken van conclusies en op basis daarvan enkele aanbevelingen doen.  
 
(1) Er is geen goddelijk gebod om op zondag twee samenkomsten van de gemeente te houden. Ook is het 

geen eis om als gemeentelid bij elke samenkomst aanwezig te zijn. Vanuit Nieuwtestamentisch perspectief 
mogen wij daar in vrijheid mee omgaan.  
 

(2) Ieder lid van de gemeente heeft de roeping om zijn leven te heiligen en daar op de zondag en door de 
week uitdrukking aan te geven. In de samenkomsten van de gemeente doen wij dat als gemeenschap.  
 

(3) Een bezinning op een invulling van de zondag zal hand in hand moeten gaan met een bezinning op de 
manier waarop wij ons dagelijks leven als leden van Christus’ gemeente willen heiligen. Dat stelt ons voor 
de vraag hoe wij als gemeente elkaar daarin kunnen helpen en stimuleren.  

                                                      
4 Voor een verder onderbouwing en uitwerking van wat ik in deze paragraaf kort naar voren breng verwijs ik 
naar ‘Bijlage 3: Eredienst en liturgie: bijbels-theologisch en systematisch’, p. 18 e.v. van deze notitie. 
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(4) Het is een waardevolle traditie om op zondag twee maal als gemeente bij elkaar te komen. Gezien de 
diversiteit en veelkleurigheid in onze gemeente is het in onze 21e -eeuwse context dan wel belangrijk om 
te differentiëren in het karakter van die samenkomsten. 
 

(5) Differentiatie is mogelijk door naast een centrale samenkomst waarin de viering van het heil centraal staat 
(de eredienst) ook samenkomsten met een speciaal doel (zoals de onderlinge verbondenheid, bijbelstudie 
of onderwijs) of met een speciaal karakter (zoals laagdrempelige diensten, missionaire diensten, 
aanbiddingsdiensten, gebedsdiensten, vespers, etc.) te houden. Deze andere samenkomsten hoeven niet 
het liturgisch format van een eredienst te krijgen.   
  

(6) Het wezenlijke van een samenkomst van de gemeente is, dat die gedragen wordt door de verbondenheid 
met God via zijn Woord en Geest. Dat is niet afhankelijk van of die ambtelijk georganiseerd is. Ook 
samenkomsten op sectie- of miniwijk niveau zonder aanwezigheid van ambtsdragers kunnen op de zondag 
een legitieme functie vervullen naast of in plaats van de samenkomsten in de Fontein.  
 

(7) Het is onwenselijk om de samenkomst waarin het heil gevierd wordt als ‘hoofddienst’ te typeren.5 Het is 
beter die samenkomst gewoon ‘eredienst’ te noemen en zo samenkomsten te onderscheiden naar hun 
bijzondere karakter of doel. Ook in andere typen samenkomsten dan de eredienst mogen wij de Heer, 
hoewel op andere wijze, in ons midden weten.  
 

(8)  ‘Oplossingen’ voor een afnemend bezoek aan de tweede dienst liggen niet in een upgraden of 
verbijzonderen van de tweede dienst. Daarmee wordt geen rekening gehouden met of recht gedaan aan 
de invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen als de individualisering (met verschillende behoeften 
en verlangens) en een afnemende betrokkenheid op instituties.  
 

(9) Ten onrechte heeft de kerk sinds de 4e eeuw voor de organisatie van het kerkelijk leven de ‘tempel’-
functie, zoals die in het Oude Testament functioneerde, weer in het leven geroepen. Het meest duidelijk 
door onderscheid te maken tussen de clerus (geestelijkheid) en leken en allerlei (liturgische) taken 
exclusief voor priesters te bestemmen. Daarmee miskende zij, dat de hele gemeente de tempel van God is. 
 

(10) In onze tijd zullen wij gezien de individualisering en een relativering van de betekenis van instituties als de 
kerk naast samenkomsten met een ‘synagoge’-functie ook samenkomsten met een ‘huis’-functie moeten 
organiseren. Binnen deze ‘huis’-samenkomsten kan ook het avondmaal gevierd worden.  
 

(11) De zondag zal zo ingevuld moeten worden, dat ons verlangen als Fontein om een echte gemeenschap van 
leerlingen van Jezus Christus te zijn nog meer werkelijkheid kan worden. Laat daar het gesprek over 
plaatsvinden.6  

 
 
Fokke Pathuis  
Zwolle, 17 november 2017 
  

                                                      
5 In de rooms-katholieke liturgie wordt een morgendienst als hoofddienst getypeerd, omdat daarin de 
eucharistie wordt gevierd. Dat hangt vooral samen met de grote waarde die men aan het offerkarakter van de 
eucharistie toekent. Er is een nauwe samenhang met de het verplaatsen van het avondmaal in de 4e eeuw naar 
de morgendienst en de ontwikkeling van de rooms-katholieke eucharistie als offer.  
6 Ter inspiratie heb ik in Bijlage 4 opmerkingen en voorstellen geclusterd, die in het proces van de Missie- en 
visievorming in 2013/14 door gemeenteleden geopperd zijn om de zondag in te vullen, zie p. 20 e.v. van deze 
notitie.  
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Bijlage 1 - Zondag, HEERlijke dag - Een handreiking  
[Overgenomen uit de Acta GKv Synode Amersfoort-Centrum 2005].  
 
Aanleiding 
Deze handreiking is opgesteld om twee redenen. De eerste is dat, zoals vaker in de geschiedenis na de Reformatie, er in de 
Gereformeerde Kerken in Nederland een geschil gerezen was over de verhouding tussen het vierde gebod en de zondag en 
over de consequenties daarvan voor de zondagsheiliging. De tweede reden vormt daar de actuele achtergrond van, 
namelijk het veranderde geestelijk klimaat in ons land tot een geseculariseerde en multireligieuze samenleving. De 
economische en maatschappelijke ontwikkelingen (internationalisering, globalisering en technologie) oefenen grote invloed 
uit op de nationale cultuur. De handreiking wil de kerken helpen de christelijke overtuiging te vernieuwen ten aanzien van 
het rusten op en het vieren van de zondag in het Nederland van de 21e eeuw. 
 
Inleiding 
Wij weten ons als Gereformeerde Kerken in Nederland te staan onder het gezag van het vierde gebod in het geheel van de 
Tien geboden en van het onderwijs van de heilige Schrift. Het is mede krachtens dit gebod dat wij de zondag vieren als de 
dag van de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Ons verlangen is steeds beter te begrijpen hoe de zondag ons in Hem 
geschonken is tot verlossing en tot heiliging van alle dagen van het leven. 
 
1. Onderwijzend deel 
 
1. Van sabbat naar zondag 
Zoals Israël door de eeuwen heen de sabbat vierde, zo heeft de christelijke kerk de zondag als dag van de Heer ontvangen. 
Jezus Christus noemt zichzelf ‘heer, ook over de sabbat’ (Mar. 2:28). Hij heeft de gehoorzaamheid aan God en het offer voor 
de zonden volbracht. Op de eerste dag van de week is Hij opgestaan uit de dood. Gods grote daden in de voltooiing van de 
schepping en in de bevrijding van het volk uit slavernij waren de motieven om de sabbat te vieren. In Christus brengt God 
de geschiedenis van zijn heil beslissend verder. Het motief om de zondag te vieren is nu bovendien Gods grote werk in de 
opwekking van de Zoon uit de doden. 
 
In het Nieuwe Testament staat de eerste dag van de week in het licht van Christus’ verschijningen aan zijn leerlingen (Joh. 
20:9, 26). De eerste christelijke gemeente komt elke dag samen in de tempel en in de huizen (Hand. 2:46). De eerste dag 
van de week krijgt profiel in de samenkomst om het onderwijs van de apostelen te horen en het brood te breken (Hand. 
20:7) en in het reserveren van de gaven (1 Kor. 16:2). Later wordt deze ‘de dag van de Heer’ genoemd (Op. 1:10), de naam 
die de christelijke kerk in later tijd aan de zondag heeft gegeven. Daarom noemen we de zondag ook de HEERlijke dag. 
 
2. De dag en de dagen van de Heer 
In het Nieuwe Testament is de viering van de zondag niet met zoveel woorden aan het vierde gebod van Gods wet 
verbonden. Elke dag en heel het leven wordt door Christus geheiligd. Wie een bepaalde dag als feestdag viert, doet dat om 
de Heer te eren (Rom. 14:6). De zondag was in de wereld van het Nieuwe Testament eerst een gewone werkdag. Deze 
kreeg al spoedig haar bijzondere kleur in de samenkomsten van Christus’ gemeente in de morgen en tegen de avond. 
 
Christus is de vervulling van de hele wet (Mat. 5:17) en neemt Gods geboden op in zijn onderwijs over het koninkrijk. Het 
grote gebod van de liefde en volmaaktheid geeft kracht aan het leven in navolging van de Meester. Het evangelie vertelt 
hoe Hij de sabbat naar het gebod onderhoudt en deelneemt aan de samenkomsten in de synagoge. In de gang van het 
evangelie verwacht je niet dat de viering van de zevende dag zou veranderen, totdat Jezus sterft en zijn lichaam op de 
sabbat in het graf rust. Het is de opstanding van Jezus Christus uit de dood die het nieuwe ten opzichte van het oude 
verbond duidelijk maakt. 
 
Evenals de andere geboden, komt het vierde gebod in Christus naar ons toe. In zijn persoon en in de eenheid van de 
Schriften wil de kerk begrijpen wat het gedenken, heiligen en rusten op de dag van de HERE betekent. In de vrijheid van de 
Geest willen we recht doen aan het voorlopige, het blijvende en het nieuwe in de wil van God in het vierde van de Tien 
geboden.  
 
3. Het voorlopige, blijvende en nieuwe 
God wil zijn schepselen tot rust brengen en op adem laten komen (Ex. 23:12). Hij wil hen bevrijden uit de kramp van het 
werken onder de vloek. Het motief van de schepping (Gen. 2:2-3; Ex. 20:11) wordt versterkt door het motief van de 
bevrijding uit slavernij (Deut. 5:15). Mens, dier en land mogen delen in de rust die God te genieten geeft. 
 
3.1 Het voorlopige in het vierde gebod zien we in de zevende dag, in de mogelijkheden van het beloofde land, in de claim 
van Gods wet op Israëls samenleving en in de regelgeving ten aanzien van de sabbat die de HERE aan zijn volk opdroeg. Ook 
daarin heeft de wet Israël naar de Verlosser geleid. De Schrift noemt ook de sabbat als een schaduw van wat komt, terwijl 
Christus de werkelijkheid is (Kol. 2:17). Het ene beloofde land gaf voorlopige uitdrukking aan de rust. De christelijke kerk is 
in de wereld nu in vreemdelingschap. Niet altijd en niet overal ter wereld verkeren christenen in de positie de rustdag en 
zondag te doen samenvallen. 
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3.2 Er zijn ook blijvende aspecten aan het vierde gebod. We zien die eerst in de afwisseling van werken en rusten. 
Vervolgens ook in de samenkomsten voor de HEER op de rustdag en de feestdagen. En zo in het loskomen van eigen 
prestatie om te leren leven uit de gulle hand van God. Al bij de voltooiing van de wereld horen we hoe God rustte van zijn 
scheppingswerk in zes dagen (Gen. 2:2-3; Ex. 20:11). De Here Jezus voegt eraan toe dat de sabbat gemaakt is voor de mens 
(Mar. 2:27). Dat laat Hij zelf horen in de verkondiging van het evangelie. Hij laat het ook zien in daden van genezing en 
bevrijding aan kinderen van Israël, ook op de sabbat. Die horen bij uitstek bij de rust die in Hem te vinden is en waartoe Hij 
Gods volk uitnodigt (Mat. 11:28-12:21). 
 
3.3 Het nieuwe in Christus’ opstanding maakt dat niet meer de zevende, maar de eerste dag van de week in het licht komt 
te staan. In Hem is de werkelijke rust te vinden (Mat. 11:28-30). Hij is onze sabbat. Het hele leven van zondaars wordt door 
Hem bevrijd van de last van zonde en schuld. Er straalt licht over alle dagen van de week en over alle volken van de wereld. 
De komst van zijn rijk zal ons bij de eeuwige sabbatsvrede brengen (Hebr. 4:9). Daarom bidden wij: ‘Kom, Heer Jezus’ (Opb. 
22:20).  
 
4. Zondag, dag voor de kerk 
Vanuit het nieuwe dat in Christus gekomen is kunnen ook de blijvende aspecten van het vierde gebod gestalte krijgen. Het 
gebod tot het rusten van eigen werk en inspanning vraagt om concretisering. Juist op zondag leren we rust te vinden in het 
volbrachte werk van onze Schepper en in het volbrachte lijden van onze Verlosser. Uitgaande van zijn opstanding krijgt de 
eerste dag van de week in de Schrift profiel. De levende Heer verzamelt zijn gemeente op die dag om zich heen. Hij zendt 
haar vanuit die dag in het leven van alle dagen om het licht te laten schijnen. 
 
De samenkomsten van de gemeente liggen in het verlengde van Israëls ‘heilige samenkomsten’ op de sabbat. We worden 
aangespoord de ‘eigen bijeenkomsten niet te verzuimen’, en wel in het licht van het naderend oordeel van dé dag van de 
HEER (Hebr. 10:25). Het ‘heden’ van Gods stem die tot bekering roept, geldt elke dag dat het Woord klinkt (Hebr. 4:1-13). 
Zijn stem klinkt speciaal zovaak de heilige Schriften in de samenkomsten voorgelezen en verkondigd worden. Christus is de 
Heer van zijn kerk die Hij in één lichaam samenbrengt. 
  
We willen recht doen aan het daadwerkelijke rusten en aan het gedenken van Gods werken. We doen dat wanneer we de 
zondag vieren en daarin de samenkomsten van de gemeente plaats geven. Als christelijke kerk weten wij ons geroepen het 
geschenk van deze rustdag dankbaar te aanvaarden en optimaal tot Gods eer te gebruiken. Wanneer die ruimte ons 
ontnomen zou worden, blijft de zondag een teken van verlangen om de Heer in volle vrijheid te dienen. 
 
Wij sporen elkaar aan die dag zoveel mogelijk vrij te houden van beroepsarbeid en activiteiten die ons afhouden van de 
eredienst voor de Here, van de ontmoeting als gemeente en van de rust die deze dag typeert. Het vierde gebod komt tot 
zijn recht wanneer Gods volk van de dag van de Heer geniet door afstand te nemen van de gewone bezigheden (Jes. 58:13). 
 
5. De gemeente als Christus’ lichaam 
Het dubbele gebod van de liefde is de samenvatting van de wet en de rode draad van alle geboden (Mat. 22:27-40; Rom. 
13:8-10). De liefde tot God als het hoogste gebod krijgt gestalte in de samenkomst van de gemeente met haar Heer. In de 
samenkomsten presenteert de gemeente zich aan Hem die haar Hoofd is. 
 
De liefde tot de naaste komt tot uitdrukking in de wil om samen te komen als gemeente die het lichaam van Christus mag 
heten. Dit gebod spoort ons aan de samenkomsten niet te verzuimen, maar elkaar in dat opzicht aan te vuren (Hebr. 10:25). 
In het geheel van het lichaam kan geen deel gemist worden (1 Kor. 12:12-31). Het vieren van de zondag bindt de leden 
samen tot het ene lichaam, waarin wij in één Geest gedoopt zijn (1 Kor. 12:12-13). 
 
6. Zondag en samenleving 
De Gereformeerde Kerken in Nederland hebben de vrije zondag, zoals die onder Gods voorzienigheid in Europa tot ons is 
gekomen, steeds met dank aan God aanvaard. Het Nederlandse volk heeft echter in groten getale de weg van het geloof in 
God verlaten en waardeert de zondag vooral als vrije dag.  
 
Nu op zondag door de wetgever meer ruimte wordt geboden om te werken en die dag daardoor als dag van de Heer 
minder beschermd wordt, willen wij publiek en eensgezind, met woord en daad, getuigen van Christus’ evangelie. Dat 
houdt in: 
 

 wijzen op de Schepper van al wat leeft die het ritme van werken en rusten gegeven heeft aan mensen die naar zijn 
beeld geschapen zijn; 

 getuigen van de Verlosser die verloren mensen vrij maakt uit de macht van de zonde en ons in zijn gemeente 
samenbrengt; 

 prijzen van de Geest die beschadigde mensen wil vernieuwen naar het beeld van Christus en ons leidt naar de 
vernieuwing van hemel en aarde. 
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We willen de zondag tot eer van de levende Heer en als dag van de christelijke gemeente hooghouden. Ook komen we op 
voor de handhaving van de zondag als dag van collectieve rust. De God van Israël heeft van meet af aan ook het personeel, 
de buitenlander en de dieren in de rustdag betrokken (Ex. 20:10; Deut. 5:14). Ook verlangen wij ernaar de viering van de 
zondag zo vorm te geven, dat die een aantrekkelijk beeld vertoont van rust bij God en gemeenschap bij elkaar. Ons gebed is 
dat dit voorbeeld en getuigenis ook onze naaste tot Christus nodigt.  
 
In het dagelijks werk, in onze vrije tijd en op de zondag willen we getuigen van Christus zijn door zelf rust te vinden in Hem. 
Zo willen wij, verenigd op de belijdenis van Zondag 38 van de Catechismus, in deze tijd en onze omstandigheden recht doen 
aan Gods bedoeling met het vierde gebod en de zondag. 
 
2. Praktisch-ethisch deel 
 
2.1 In een samenleving met mobiele telefoon, laptop, files, tv, internet en e-mail worden veel mensen opgejaagd. Werktijd 
en vrije tijd vervloeien, ondanks de korte arbeidsweek. Hoog tijd om opnieuw in de leer te gaan bij de Schepper die werk- 
en rusttijd maakte. Christus is Heer van vrijgekochte slaven én van de rustdag. 
 
2.2 Leven en werken zijn nog altijd aan de vloek van de zondeval onderworpen (Gen. 3:15-19). Werken is, ook in een 
hoogontwikkelde economie en samenleving, voor velen zwoegen (Pr. 1:3). Onderwijs en opleiding leggen een grote druk op 
jonge en oudere mensen. Daarom is het zo heilzaam dat de Schepper in het ritme van de week een rustdag gegeven heeft 
(Gen. 2:2-3; Ex. 20:8-11; 23:12). Naar Gods voorbeeld en gebod mogen we tot rust komen, leren genieten en terugkijken op 
het gedane werk. Zo wordt God geëerd als degene die alle werk volbrengt. Niet aan onze prestatie, maar aan  zijn zegen is 
alles gelegen. 
 
2.3 Eerst komt het rusten (dat is: neerleggen van werk), daarna het vieren. God heeft zijn scheppend werk volmaakt en 
legde zo het fundament onder de sabbat. Jezus Christus heeft het werk van verlossing volbracht en legde zo het fundament 
onder de zondag. Hij schept tijd om tot rust te komen in zijn nabijheid. Zijn geboden, ook om te rusten, zijn niet zwaar (1 
Joh. 5:3; Mat. 11:30). Zo leren we verlangen naar de volkomen rust (Heb. 4). 
 
2.4 De HERE heeft de rust op zijn dag ook geboden om het personeel, de dieren en het land in de rust te laten delen. Die 
rust heeft ook betekenis voor het Nederlandse volk, de samenleving en economie. God heeft de herschepping (werkelijke 
‘re-creatie’) van zijn wereld op het oog. In woord en daad zal de kerk getuigen van de rust bij de Schepper, Verlosser en 
Vernieuwer van al wat leeft. 
 
2.5 Door te rusten laten we zien dat we beseffen verlost te zijn van slavernij, ook van de eigen zonden, prestaties en de 
economische wetten. Door de zondag te vieren geven we uitdrukking aan de erkenning van Christus als Heer, ook over de 
rustdag (Mar. 2:28). Als Hij zegt ‘Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen’, geldt dat des te meer op zondag (Mat. 
6:34). Op de rustdag leren we genieten van zijn zorg, zoals Israël in de gave van het manna leerde. 
 
2.6 Ook al kent het Oude Testament weinig directe voorschriften voor de vormgeving van de eredienst op de sabbat, toch 
krijgt het vieren profiel. Bijvoorbeeld in de aanwezigheid van de ‘tent van de samenkomst’ en de offers, in de ‘heilige 
samenkomsten’ van het volk en later in de synagoge. Jezus ging naar zijn gewoonte op sabbat naar de synagoge (Luc. 4:16). 
In het Nieuwe Testament verschijnt  Christus na zijn opstanding aan leerlingen en vrouwen. Zij komen samen op de eerste 
dag van de week (Joh. 20; Hand. 20), die door de gemeente ‘de dag van de Heer’ genoemd wordt (Op. 1:10). 
 
2.7 Christus roept ons tot zijn gemeente, die zijn lichaam is. De gemeente bestaat niet uit individuen, maar is het lichaam 
van Christus, door de kracht van de Geest samengesteld uit vele leden (lichaamsdelen). Wanneer de Verlosser ons tot zijn 
gemeente roept, is er geen plaats meer voor individualisme. 
 
2.8 In de samenkomst presenteert de gemeente zich als het lichaam dat zich in Christus’ dienst stelt. In de eredienst stelt zij 
zich als volk voor haar God om er ernst mee te maken tot Gods rust in te gaan (Heb. 4). Naar het voorbeeld van de 
oudchristelijke kerk hebben ook wij de tweede kerkdienst nodig om de zondag als een geheel en als gemeente te genieten. 
Als afwezigheid in de middag- (of avond)dienst toeneemt, moet de gemeente worden onderwezen en gemotiveerd om deel 
te nemen. 
 
2.9 Het is nodig in het kerkelijk onderwijs de samenhang te leren van: 

a. Gods gebod en gewillige naleving ervan, 
b. de gemeente die samenkomt en zelf een levend lid daarvan zijn, 
c. beroepskeuze en persoonlijke verantwoordelijkheid. 

We hebben de verkondiging van het Woord en de gemeenschap der heiligen nodig om een christelijke stijl van leven te 
ontwikkelen. 
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2.10 Wanneer onder druk van economie en maatschappij zondagsarbeid toeneemt, is het nodig elkaar te bepalen bij de 
noodzaak te rusten van eigen inspanning en bij onze totale afhankelijkheid van Gods zegen. Werk dat in dienst van het 
evangelie (Mat. 12:4-5) en in het teken van barmhartigheid staat (Mat. 12:6-7) kan nodig zijn. Dit biedt ook kansen om aan 
de navolging van Christus gestalte te geven. Onder welke omstandigheden (beroeps-)arbeid noodzakelijk is zal overwogen 
worden in christelijke vrijheid. Zulke weging vindt plaats door te luisteren naar Gods Woord, met gebed om wijsheid en het 
vragen van raad. Jesaja 58:13 kan daarbij praktisch richting en houvast bieden. 
 
2.11 Gevaar van regelmatige zondagsarbeid is dat je aan het ritme van zondagsrust ontwend raakt, dat je geen kracht vindt 
om zo mogelijk aan één eredienst deel te nemen en dat je jezelf van het gemeenteleven isoleert. Dan is een biddend leven 
extra nodig om toewijding aan de Heer van het leven en van zijn gemeente te ontvangen. Ook is het goed dat de gemeente 
om hen die beroepshalve moeten werken, heen gaat staan. Dit kan door gebed en persoonlijke aandacht voor elkaar. In het 
tijdstip van eredienst wordt zoveel mogelijk met hen rekening gehouden. 
 
2.12 Zondagsarbeid die aanvaard wordt alleen om financieel gewin is verwerpelijk, zoals alle geldzucht (1 Tim. 6:9). 
Immers, ‘niemand kan twee heren dienen. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon’, zegt Jezus, onze Heer (Mat. 
6:24). 
 
2.13 De wet van de HERE is richtsnoer van dankbaarheid voor de verlossing in Christus. Het vierde gebod helpt ons - in 
werken en rusten - de heiliging van heel ons leven te ontvangen. De Heilige Geest vervult de gemeente als een tempel. Daar 
ontvangen zondaars kracht om al de dagen van de week tot Gods eer te leven. 
 
2.14 Christus bevrijdde de sabbat van menselijke wetten die een last op de rustdag legden. Het ontwikkelen van een 
patroon van zondagsheiliging vraagt creativiteit: om te ontdekken wat het goede, het welgevallige en volkomene voor God 
is (Rom. 12:2). Het vraagt om liefde om elkaar daarin tot een hand en een voet te zijn. 
 
2.15 In het beoordelen van en spreken over elkaar is het goed een levensstijl van geduld en barmhartigheid te gebruiken. 
Niet de uiterlijke kenmerken van zondagsarbeid zijn richtinggevend. Het gaat om de motieven, waaronder de afwegingen 
van zondagsarbeid zijn gemaakt. Ook in dit kader zijn de woorden van de Here Jezus heilzaam: ‘Als u had geweten wat 
bedoeld wordt met: “Barmhartigheid wil ik, geen offers”, dan zou u geen onschuldige mensen hebben veroordeeld. Want 
de Mensenzoon is heer en meester over de sabbat’ (Mat. 12:7-8). 
 
2.16 In de geloofsopvoeding is het van belang een persoonlijke en gedeelde levensstijl te ontwikkelen. Daarbij kunnen 
huisregels helpen om rust en vrede op de dag van de Heer te vinden. Huisregels zijn afspraken tussen volwassenen, waarin 
duidelijkheid geboden wordt over keuzes van levensstijl inzake het vieren van de zondag (bijv. inzake huiswerk, het gebruik 
van media, het soort recreatie). De ruimte die de Geest in onze harten wil maken, mag niet door onze drukte verdrongen 
worden. Tegelijk geeft God de rustdag om te genieten van vrije tijd en ontspanning. Huisregels zijn afspraken die aan de 
kinderen geleerd worden als persoonlijke vormgeving van zondagsrust. Zo kan de jongere generatie leren in 
verantwoordelijkheid tot vormgeving van de rust te komen. 
 
2.17 Een aspect van zondagsviering is ook alle vertrouwen op onszelf en eigen werk af te leggen. Alleen Christus is bij 
machte ons te bevrijden van de slavernij van de vloek en van de macht van zonde. Bekering van dode werken is omkeer 
naar de levende God. 
 
2.18 Een krachteloze en vreugdeloze zondagsviering hangt samen met kleingeloof dat haar kracht niet vindt in Christus als 
Heer. Daarentegen leidt een levend geloof in Christus, de levende, tot een bezielde en blijde viering van de dag van zijn 
opstanding. 
 
2.19 Gerichtheid op het volbrachte werk van Christus en de vernieuwende kracht van de Geest betekent voor de rustdag: 
alles doen wat een feestelijke viering van de dag van de Heer dient en alles nalaten wat daaraan afbreuk doet. 
 
2.20 De samenleving is vervreemd van de zondag als rustdag. De zondag als dag van de kerk speelt zich veelal binnen de 
grenzen van de gemeente en de huizen af. De gemeente van Jezus Christus zal wegen zoeken om contact te leggen met de 
naaste en hem of haar uit te nodigen iets van de werkelijke rust te proeven. Aan wie tot geloof in Christus komt en zich bij 
de gemeente voegt willen we uitleggen waarom die dag ons zoveel waard is en laten zien hoe we in vreugde de zondag 
vieren (vgl. 2.15). 
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Bijlage 2:  de geschiedenis van de (2e) eredienst 
 

(a) De vroege kerk  
 
In het Nieuwe Testament lezen we dat de eerste christenen op de 1e dag van de week ’s avonds in hun huizen bij elkaar 
komen. Dit gebeurt nadat het gewone werk gedaan is. De inhoud van deze bestaat in het lezen van de Schriften, 
verkondiging, zingen, het voeren van geloofsgesprekken, terwijl  ook het avondmaal in aansluiting op de agape- of 
liefdemaaltijden wordt gevierd. De vormgeving van deze samenkomsten is deels geënt op die van de synagoge en deels op 
wat men gewoon was in het delen van het geloof binnen het dagelijks leven in huis. 
 
In een brief van stadhouder Plinius uit het jaar 112 lezen we, dat christenen op de zondag de gewoonte hebben ´s morgens 
vroeg bij elkaar te komen om te zingen en aan het einde van de dag om een maaltijd te gebruiken.  
 
Wanneer het christendom in de 4e eeuw staatskerk wordt, komt men niet meer in huizen bij elkaar maar in kerkgebouwen 
(basilieken). Ook wordt het tijdstip van de zondagse samenkomst verschoven van zonsopgang naar het ´derde´ uur, d.w.z. 
negen uur ´s morgens. Tenslotte wordt het vanaf die tijd ook gebruik om in de morgendienst het avondmaal te vieren. 
Naast deze morgendienst komt men ook aan het einde van de dag als afsluiting van de zondag voor een samenkomst bij 
elkaar. Men krijgt van overheidswege de tijd om eerst naar de kerk te gaan, voordat men aan zijn werk gaat. Pas vanaf de 6e 
eeuw is de zondag een volledige werkvrije of rustdag.  
 
We zien dus dat niet alleen de structuur van de erediensten met de joodse manier van geloofsbeleving verbonden is, maar 
dat ook de tijden van de samenkomsten daarop zijn afgestemd. In de synagoge komt men voor het morgen- en het late-
middag/avondgebed bij elkaar op die momenten dat in de tempel het offer wordt opgedragen. In later tijd ook nog eens na 
het vallen van de avond voor een avondgebed.  
 
In de vroege kerk spelen deze gebedstijden niet alleen een rol op de zondag, maar ook door de week. Daar zien we zelfs 
een sterke uitbreiding van gebedsmomenten in navolging van de oude Joodse dagelijkse gebedsuren naar het derde, het 
zesde en het negende uur en het middernachtelijk gebed.  
 
Zo worden vanaf de 4e eeuw in de bisschopssteden dagelijks morgendiensten en vespers gehouden, waarin lezingen uit de 
bijbel plaatsvinden, Psalmen gezongen en gebeden uitgesproken worden. Ook vinden in de vespers regelmatig de 
gemeenschappelijke liefdemaaltijden plaats, die door welgestelde leden aangericht worden voor de armen en de 
weduwen. Alle gemeenteleden  worden opgeroepen om deze dagelijkse gebedsdiensten te bezoeken. Daarnaast komt de 
clerus (de bisschop, de presbyters en de diakenen) ook op de overige gebedstijden overdag bij elkaar, waar de overige 
leden van de gemeente door werk niet bij aanwezig kon zijn.   
 
Eenzelfde gebedspatroon zien we bij groepen christenen die rond de vierde eeuw buiten de steden gaan wonen om zich uit 
de wereld terug te trekken en zich aan een godsdienstig en ascetisch leven te wijden. Zij houden net als de clerus op de 
tijden van het joodse gebedsuur gezamenlijk godsdienstige oefeningen. Op het moment dat ook priesters in deze 
kloostergemeenschappen gingen wonen, kregen deze gebedsmomenten een kerkelijk en liturgisch karakter.  
 
Wanneer later ook in de steden kloosters bij de belangrijke basilieken worden gebouwd, worden juist de monniken gezien 
als de dragers van de liturgie. Zij onderhouden alle zeven gebedstijden, terwijl de clerus zich dan beperkt tot de viering van 
de meer plechtige gebedsuren in de morgen en de avond.   
 
Een neveneffect van deze ontwikkeling is, dat het onderhouden van regelmatige gebedstijden, wat eerst een integraal 
onderdeel van het geloofsleven van de gemeente was, uiteindelijk beschouwd wordt als een exclusieve taak van de 
geestelijke stand.  
 
De geestelijkheid (clerus en kloosterling) bidt als het ware plaatsvervangend voor de leken. Zo zeer zelfs, dat bij de 
gebedsdiensten ook met het gewone volk geen rekening wordt gehouden. De gebeden, de lezingen en de gezangen blijven 
in het Latijn plaatsvinden, ook daar waar het Latijn (al lang) niet (meer) de landstaal is. Pas tegen het einde van de 
middeleeuwen komen er getijdenboeken, waarin de gebeden en lezingen op een aan de leken aangepaste manier in de 
landstaal worden ‘vertaald’.   
 
Van het dagelijkse morgen- en avondgebed van de gemeente zelf is dus in de middeleeuwen weinig meer overgebleven. In 
de moderne tijd zien we deze diensten wel weer terugkeren, maar uiteindelijk hebben deze alleen in de Anglicaanse traditie 
een min of meer vaste plek gekregen.  
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(b) De middeleeuwen  
 
In de middeleeuwen ligt in de zondagse morgendiensten de concentratie helemaal op de viering van de eucharistie, hoewel 
meer op de verering van het sacrament als dat de gelovige ook daadwerkelijk ter communie gaat. ’s Avonds worden er in de 
kloosters en kerken vesperdiensten gehouden. In het pastoraat en in het onderwijs wordt vooral een sterke nadruk gelegd 
op de zondag als een rustdag, waarop je niet mag werken en naar de kerk moet komen. Net als voor de sabbat bij de joden 
worden allerlei nauwkeurige voorschriften gegeven over wat toegestaan is of niet. 
 
De kern van de middeleeuwse vroomheid is de verering van de hostie als het lichaam van Jezus. De mis wordt niet alleen op 
zondag, maar ook tijdens het morgengebed gevierd. Door de verering van de hostie en de wijding met het water hoopt men 
op wonderen als vergeving, een goede oogst, een voorspoedige geboorte, geluk in de liefde, bescherming tegen kwaad of 
rampen en op een zalige dood. Deze verering van het sacrament is gestimuleerd doordat er sinds de 13e eeuw een speciaal 
gebedsuur ingesteld is - ‘het Lof’ geheten - dat om 15.00 u op zon- en feestdagen plaatsvindt. Ook ontstaat er een speciale 
‘sacramentsdag’, waarop in een grote processie de hostie door de stad wordt gedragen.  
 
Naast deze gerichtheid op het lichaam en het leven van Jezus staan in de vroomheid ook Maria en de talloze heiligen 
centraal. Ook wordt aandacht gevraagd voor de biecht, de boetedoening en  het uitspreken van gebeden. Een voorbeeld 
van het laatste is dat sinds de 13e eeuw drie maal daags de klok geluid wordt, de Angelus-klok: in de avond, in de morgen en 
om 12 uur ‘s middags. Daardoor worden de gelovigen herinnerd het Ave Maria of het Onze Vader te bidden, gebeden die 
ook onderdeel zijn geworden van het rozenkransgebed. Op deze volksvroomheid speelt ook de Moderne Devotie in de late 
middeleeuwen in.  
 
Niet alleen op de zondagen, maar ook op allerlei feestdagen wordt men in de kerk verwacht. Tegen het einde van de 
middeleeuwen telde men buiten de zondagen nog zo’n 43 feestdagen, welke ook in het burgerlijk leven door zondagsrust 
en het bezoeken van de erediensten gevierd dienden te worden.  
 
De prediking is al sinds de 6e eeuw steeds meer uit de liturgie verdwenen, vaak omdat de meeste priesters niet in staat 
waren zelf een preek te maken. Als er al gepreekt wordt, is het vooral een moraalprediking, waarin allerlei ethische 
voorschriften worden gegeven en niet zozeer de bijbel wordt uitgelegd.  
 
Vanaf de 12e eeuw komt er tegenbeweging op gang om het kerkvolk niet in bijgeloof en onwetendheid te laten afglijden. 
Priesters werden door synodes en theologen geïnstrueerd om de inhoud van de geloofsbelijdenis, het Onze Vader en de 10 
geboden over te brengen. Deze uitleg vindt vanaf de preekstoel plaats en in de landstaal. Ook probeert men door spel en 
drama deze prediking te ondersteunen.  
 
Zo ontstaat er in de late middeleeuwen op verschillende plekken een preekdienst in de volkstaal, die in de in het latijn 
uitgevoerde viering van de mis wordt ingeschoven. Omdat de misviering zo wel lang begon te duren, wordt dit nieuwe 
onderdeel soms ook wel uit de misdienst gelicht en afzonderlijk op een ander uur gehouden, ’s morgens of ’s middags in de 
kerk of in een naburige kloosterkerk van de Franciskanen of Dominicanen. Deze diensten die speciaal bedoeld zijn voor het 
godsdienstig onderwijs kun je zien als de voorlopers van de later ontstane Catechismus-diensten uit de tijd van de 
Reformatie.  
 
Ook al is deze preekdienst nooit door de paus geautoriseerd, ze heeft in Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en ook in 
Engeland een grote verbreiding gekregen. In de liturgische handboeken staat die bekend als de ‘pronaus’. De liturgie zoals 
die in de 16e eeuw in de reformatorische kerken ontwikkeld is, heeft veel aan de opzet van deze preekdienst te danken.  
 
 

(c) De Reformatie  
 
De intentie van de Reformatie is geweest om in de erediensten alle aandacht weer te richten op het woord van God en op 
de genade van God, die ons in dat woord beloofd wordt en in geloof ontvangen mag worden: sola scriptura, sola gratia en 
sola fide.  
 
Eredienst betekent voor Luther niet dat God onze dienst nodig heeft en wij hem daarom moeten eren, of dat wij door die 
dienst onze zaligheid door ons offer in de eucharistie zouden moeten bewerken, maar betekent vooral dat God ons dienen 
wil door de verkondiging van het evangelie van de genade in Christus. In plaats van een concentratie in de eredienst op het 
sacrament en het ritueel komen de bijbel en de preek centraal te staan. Vervolgens krijgt de gemeente via het lied, het 
gebed, de belijdenis, het geven van gaven en het deelnemen aan het sacrament weer een zelfstandige rol in de eredienst in 
plaats dat de priester alle handelingen namens de gemeente verricht en als middelaar tussen God en gemeente 
functioneert. Tenslotte vindt heel de eredienst plaats in de landstaal, zodat iedereen mee kan doen, omdat men begrijpt 
wat er gebeurt.  
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Door Calvijn wordt het traditionele dagelijkse getijdengebed teruggebracht tot een Schriftdienst in de morgen en de avond. 
Daarbij vervangt hij de bediening van de mis door de bediening van het woord in de prediking. In Genève vinden deze 
diensten aanvankelijk plaats op dinsdagmorgen voor de uitleg van het Oude Testament en op maandag- en vrijdagavond 
voor die van het Nieuwe. In de loop van Calvijn’s leven is het aantal diensten uitgebreid tot dagelijkse diensten, met op 
woensdag een speciale morgendienst gewijd aan het gebed. In Straatsburg zijn er vanaf het begin van de reformatie al 
meteen elke dag drie getijdediensten: in de zomer om vier uur en acht uur in de morgen en vijf uur in de middag, in de 
winter om respectievelijk vijf, acht en drie uur.  
 
De reformatoren schaffen de perikopen-ordening, waarbij korte gedeelten passend bij het kerkelijk jaar en de 
feestenkalender gelezen worden, af. Die bevatte meest een selectie uit het Nieuwe Testament en dan ook voornamelijk de 
evangeliën. Calvijn en Bucer kiezen voor een doorlopende lezing van de bijbel. Zo willen ze de hele bijbel in de harten van 
de gelovigen planten. Daarnaast willen ze door het zingen en bidden van de psalmen de gemeente weer bijbels leren 
bidden. Calvijn laat alle psalmen getoonzet op nieuwe melodieën in de Franse taal berijmen.  
Wat de erediensten op zondag betreft zien we dat zowel ’s morgens als ’s middags als ’s avonds diensten worden 
gehouden.  
 
In Straatsburg, de bakermat van de ontwikkeling van de gereformeerde liturgie, wordt in de jaren ‘30 van de 16e eeuw op 
de zondag eerst het dagelijkse morgengebed in de kathedraal gehouden. Daarna vindt de eredienst plaats waarin na de 
verkondiging ook doop en avondmaal gevierd kunnen worden. Onmiddellijk na het eten van twaalf uur wordt een tweede 
Woorddienst gehouden, waarna aansluitend een catechisatiedienst voor het onderricht van de kinderen is. Na deze twee 
diensten worden de avonddiensten of vespers gehouden in de wijkkerken. Deze bestaan uit het zingen van Psalmen, het 
uitspreken van gebeden en een collecte. Eventueel kan aan het eind van die dienst ook de doop worden bediend.  
 
In Genève wordt in twee van de drie kerken op zondag bij het aanbreken van de dag gepreekt, waarna in alle drie kerken ’s 
morgens om negen uur een dienst is. Vervolgens wordt op zondagmorgen om twaalf uur gecatechiseerd voor de jeugd, 
terwijl er dan om drie uur in alle kerken weer een dienst wordt gehouden.  
Voor gereformeerden in Nederland is de tweede dienst op de middag of avond nauw verbonden met de verkondiging uit de 
(Heidelbergse) Catechismus.  
 
Dat is een traditie die al in de Nederlandse vluchtelingengemeente in Londen rond 1550 is ontstaan. Daar werden tijdens de 
2e dienst op zondag twee preken gehouden: eerst één over een bijbeltekst,  daarna één over een catechismusgedeelte. 
Later is deze gewoonte ook in de Nederlanden door verschillende synoden eind 16e eeuw ingevoerd. Uiteindelijk werd in 
de kerkorde van Dordrecht (1619) in artikel 68 vastgelegd dat in de middagdienst de Heidelbergse Catechismus, 
onderverdeeld in 52 zondagen, als leidraad voor de prediking genomen diende te worden. Zo heeft de tweede dienst de 
afgelopen vier eeuwen als invulling en doel gehad om de gemeente vertrouwd te maken met de christelijke leer en het 
christelijke leven.  
 
De tweede dienst zelf is dus geen eigen vinding van de Reformatie is. Een samenkomst van de gemeente in de 
zondagmiddag of -avond bestaat al sinds de vroege kerk. Het bijzondere in de 16e eeuw is, dat deze dienst in Duitsland en 
in de Nederlanden het specifieke karakter van een catechismusdienst krijgt. 
 
Over het houden van de getijdendiensten heeft men zich in de Nederlanden op verschillende synoden eind 16e eeuw 
gebogen. In de roomse kerken werden de avondgebeden altijd als vesperdienst gevierd. Deze diensten bestonden destijds 
uit een korte bijbellezing met aansluitend een gebed. Wanneer in 1572 een aantal kerken van rooms gereformeerd waren 
geworden, kwam de vraag op of deze gehandhaafd moesten worden. Een deel van de gemeenteleden wilde dat graag en 
deed een verzoek om elke avond in de kerken een korte vesperdienst te houden.   
 
In 1574 heeft de synode van Dordrecht daar een gedetailleerd besluit over genomen. Waar ze niet (meer) zijn, moet men ze 
niet weer opnieuw invoeren. Waar men in plaats van de roomse vesperdienst een avondgebed heeft ingesteld, moet men 
deze zo voorzichtig en stil mogelijk afschaffen. Duidelijk is dat men gemeenteleden niet voor het hoofd wil stoten of wil 
afstoten van de nu gereformeerde kerken. Als redenen voor dit besluit worden genoemd:  
 

1e. Dat men des te ijveriger de gewone zondagse woorddiensten zou bezoeken. Men mocht eens denken, dat elke 
avond een kwartiertje in de kerk voldoende was.  

2e. De huisgodsdienst moet onderhouden worden. Elke vader is verplicht om met zijn kinderen ’s avonds te bidden. 
Sommigen, die vroeger rooms waren, deden dat namelijk nooit. 

3e. Opdat de algemene gebeden op de vastendagen des te vuriger en plechtiger gehouden zouden worden. Die 
zouden door de vespers in de in de schaduw gesteld kunnen worden.  

 
Kennelijk vervulden de dagelijkse vesperdiensten toch in een behoefte. Want op de bekende synode van Dordrecht in 1619 
werd in art. 64 van de kerkorde opgenomen, dat elke kerk zelf mocht besluiten wat haar het meest stichtelijk leek. 
Wanneer men ze toch wilde afschaffen, mocht dat alleen gebeuren nadat het oordeel van de classis en van de overheid, 
mits die de gereformeerde religie toegedaan was, daarover was ingewonnen.  
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Toch zijn de dagelijkse vesperdiensten in de loop van de zeventiende eeuw langzamerhand geheel verdwenen. Het bleek 
praktisch onmogelijk de gehele gemeente elke avond bijeen te krijgen. Het  langst bleven ze nog op de zondagavond 
bestaan, zodat in sommige steden de zondagavonddienst nog lang het ‘zondagavondgebed’ genoemd is. 
 
In ons land zijn in later tijd in de plaats van de avondgebeden bijbellezingen gekomen. In de 19e eeuw werden die in kringen 
van het Réveil ’s winters op een doordeweekse avond week gehouden om de bijbelkennis te vergroten. Men behandelde 
dan een bepaald bijbelboek of een aansluitend gedeelte daaruit. In evangelische kringen, b.v. bij de Vergadering der 
gelovigen, worden nog steeds bijbellezingen gehouden.  
 
 
Bijlage 3:  Eredienst en liturgie: bijbels-theologisch en systematisch  
 
De theologie van de Reformatie is gegroeid rond de grote herontdekking van Luther, dat de ‘gerechtigheid van God ’ een 
relatie-term is. Wij mogen met God omgaan, omdat hij in Jezus Christus ons genadig opzoekt met zijn verlossing en redding. 
Nu mogen wij in vrijheid hem dienen en eren. De gereformeerde liturgie is een poging om dit inzicht te laten doorwerken in 
de vormgeving van de erediensten. Daarbij grijpen de reformatoren achter de middeleeuwse liturgie terug op het Nieuwe 
Testament en de gewoonte van de vroege kerk.  
 
 

(a) Joods godsdienstig leven  
 

Wil je de vormgeving van de vroeg-christelijke erediensten begrijpen, dan moet je die zien tegen de achtergrond van het 
joodse godsdienstige leven in de tijd van het Nieuwe Testament. Die wordt bepaald door de tempel, de synagoge en het 
huis als de plaatsen waar het leven met en het eren van God vorm krijgt.  
 
De tempel in Jeruzalem speelt als huis van God en als plek van zijn aanwezigheid in de wereld een centrale rol als de plaats 
van het offer, de verzoening, het gebed, de aanbidding, het onderwijs en het vieren van de drie grote feesten. De synagoge 
is de plek waar men samenkomt voor het lezen, de uitleg en het onderwijs van de Schriften. Daarnaast  vervult de synagoge 
ook de functie van een gebeds- en aanbiddingsruimte. De synagoge is in de tijd van de ballingschap in Babel ontstaan als 
middel om het godsdienstig leven vorm te geven, nadat de tempel van Jeruzalem door Nebukadnezar verwoest was.  
 
Na de herbouw van de tempel in de tijd van Haggai en Zerubbabel heeft de synagoge zich als religieuze ontmoetingsplaats 
gehandhaafd en heeft die ook in het joodse land naast de tempel een plek gekregen. In de tijd van Jezus waren de 
Farizeeën meer verbonden met het leven in de synagoge en de Sadduceeën met de tempeldienst.  
 
Het huis tenslotte is de ruimte waar de persoonlijke eredienst en de heiliging van het leven van elke dag zijn centrum vindt 
in het gebed en de zegening. Die wordt met name gevierd tijdens de maaltijd en de feesten. Ook vindt in de huizen religieus 
onderricht van de kinderen plaats.  
 
 

(b) Vroegchristelijke liturgie 
 
Uit alles blijkt dat de eerste joodse christenen met hun samenkomsten niet de bedoeling hebben om de joodse vormen van 
eredienst te vervangen. In hun houding tegenover het joodse godsdienstige leven oriënteren ze zich op het onderwijs van 
Jezus, die wel kritisch stond tegenover de leiders van de tempel en ten opzichte van de Farizeeën, maar toch trouw de 
tempel en de synagoge bezocht. Dat betekent dat ook de eerste christenen de tempel en de synagoge nog bezoeken en 
daar met de rituelen en samenkomsten meedoen. Zo worden de christenen in eerste instantie ook beschouwd: als een van 
de richtingen binnen de joodse godsdienst, vergelijkbaar met die van de Farizeeën of Sadduceeën. Op deze plekken dienen 
zij God en zijn zij tegenover hun medebezoekers getuigen van Jezus.  
 
In de samenkomsten in hun huizen gebruiken ze de maaltijd en vieren ze de onderlinge verbondenheid in het avondmaal en 
bouwen ze elkaar op in het geloof door onderwijs in het geloofsgesprek, door gebed en door het delen van profetie en 
andere gaven van de Geest. De discipelen zetten zo de manier van samenleven voort, die ze hadden toen ze samen met 
Jezus optrokken en waar ze ook in de huizen rondom de maaltijd het geloof met hem en andere gasten deelden. Het grote 
verschil is dat Jezus nu niet lichamelijk aanwezig is, maar in zijn Geest.  
 
In de loop van de 1e eeuw valt echter het kunnen bezoeken van de tempel en de synagoge voor de christenen weg. Buiten 
Jeruzalem was sowieso een bezoek aan de tempel niet aan de orde en was men aangewezen op de synagoge, maar 
definitief wordt dat na de verwoesting van de tempel in 70 n. Chr.  
 
Ook het bezoeken van de synagoge wordt op een gegeven moment onmogelijk, doordat het getuigenis van het Messias-zijn 
van Jezus een breekpunt in de relatie wordt. Dat zien we eerst al in het leven van Paulus en zijn gemeenten uit de heidenen, 
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maar ook voor de joden-christenen komt er na 70 n. Christus een ‘parting of the ways’ met de overige joden die zich 
hergroeperen rondom het rabbijnse jodendom. 
 
Aan het eind van de 1e eeuw zien we dat de functies die de tempel en de synagoge in het godsdienstig leven vervulden nu 
in de samenkomsten in de huizen geïntegreerd worden. Dat wordt nu de plaats waar het offer, de oriëntatie op de 
Schriften, het gebed en het onderwijs plaats vinden. Ook zien we dat in de loop van de 2e eeuw er een meer geordende 
liturgie in de samenkomsten ontstaat, waarin we een voorloper herkennen van wat later in een tweeledige structuur van 
een ‘Schrift en woord’-deel en een ‘sacrament’-deel van de liturgie zijn beslag krijgt.  
 
 
Als je vanuit het schema van het joodse godsdienstige leven naar de liturgiegeschiedenis kijkt, dan zie je dat vanaf de 3e 
eeuw de tempel-functie van het offer steeds meer de nadruk krijgt in de liturgie, tot in de naamgeving toe: priesters die de 
eredienst vorm geven en een concentratie op het offer, dat in de eucharistie wordt gebracht. Deze tendens wordt versterkt 
doordat men sinds de 4e eeuw niet meer in de huizen samenkwam, maar in basilieken.  
 
In de Reformatie bant men alles wat aan een offer doet denken uit de viering van de eucharistie en krijgt in de liturgie de 
synagoge-functie van het lezen van de Schriften en het onderwijs alle nadruk.  
 
Tenslotte zie je de huis-functie vooral benadrukt in de kloosters en in vernieuwingsbewegingen als de Moderne Devotie 
(14e eeuw), dopersen (16e eeuw), het Pietisme en de bevinding (18e en 19e eeuw) en de meer evangelisch georiënteerde 
kerken en groepen (vanaf de 19e eeuw). 
 
 

(c) Eredienst in liturgie en dagelijks leven 
 
Het is niet verwonderlijk, dat wanneer de tempel en de synagoge uit het godsdienstig leven van de christenen verdwijnt, 
men zich voor de ordening en vormgeving van de eredienst in hun samenkomsten blijft richten naar de structuur en de 
tijden van het joodse godsdienstig leven. Immers het Jezus-geloof en de verering van Jezus door de christenen is diep 
verankerd in de eeuwenoude verbondsrelatie tussen God en zijn volk. Aan het onderhouden van deze relatie wilde ook het 
godsdienstige leven in de tempel en synagoge uitdrukking geven. Dat is de grondslag van de ‘eredienst’ van de israëlitische 
gelovige, die ook al beoefend werd ver voordat er nog maar een tempel of synagoge sprake is. 
 
De eredienst in tempel, synagoge of huis zijn dan wel de brandpunten van het joodse godsdienstige leven geweest, het 
dienen en eren van God gaat daar niet in op. Wanneer het godsdienstig leven zich daar toe beperkt, dan is er de profetische 
kritiek op het offer en het ritueel, zoals wij die in het de oude testament en bij Jezus tegenkomen. Dan horen we het verwijt 
namens God dat de uiterlijke eredienst geen oprechte uitdrukking van het innerlijk is, waardoor de eredienst ook geen 
handen en voeten krijgt in het leven van elke dag. Er moet namelijk een wisselwerking zijn tussen enerzijds het dienen van 
God op de heilige plaatsen en tijden en anderzijds het leven volgens Gods thora in de wereld. Echte eredienst wordt 
gekenmerkt door barmhartigheid en gerechtigheid.  
 
De kern van het christelijk geloof is dat Jezus de perfecte belichaming is van de dienst aan God en dat hij door zijn offer aan 
het kruis de verzoening met God tot stand heeft gebracht, waardoor wij nu door zijn Geest in staat zijn om innerlijk oprecht 
God te dienen en als gelovige in de wereld te leven. Paulus noemt dat in Romeinen 12 de eredienst van het christelijk 
geloof. De samenkomsten van de gemeente zijn er op gericht om dit geloof en deze dienst aan God en in de wereld te 
beoefenen en te stimuleren.  
 
Het is deze notie die ook een grote rol in de inzichten van Calvijn over eredienst en liturgie. Naast woord, gebed en 
sacrament speelt ook de onderlinge verbondenheid een rol. De eredienst voor God is nauw verbonden met de dienst aan 
de naaste. Die verbondenheid wordt allereerst zichtbaar in de diaconale collecte, terwijl Calvijn ook de ‘vredeskus’ noemt.  
Het betekent een bewust zijn van de wederzijdse noden, zowel fysiek als geestelijk, in de gemeente, wat ook betekent het 
bekendmaken van de zieken en behoeftigen in de gemeente. Omdat dit een standaard onderdeel van de dagelijkse 
gebeden en de woensdags gebedsdienst was, was daar in Geneve op de zondag minder aandacht voor nodig.  
 
Tenslotte legt Calvijn ook een nadruk op de dagelijkse eredienst. Het luisteren naar Gods woord was niet alleen een 
activiteit voor de zondag, maar ook een dagelijkse door de week, terwijl op vrijdag ook nog een reguliere bijbelstudie voor 
de geestelijken en gemeenteleden werd gehouden. Ook werd de gemeente geïnstrueerd om op gezette tijden stil te staan 
om te bidden. Gebedsteksten daarvoor werden gepubliceerd. Zo zijn in ons kerkboek ook gebeden voor diverse 
gelegenheden opgenomen, zoals een morgen- en avondgebed, een gebed voor en na het eten en gebeden bij ziekte. Ook 
getoonzette psalmen kunnen voor deze particuliere gebedsmomenten gebruikt worden. Tenslotte verwachtte Calvijn dat in 
het dagelijks leven de verbondenheid en onderlinge gemeenschap zichtbaar werd in het omzien naar elkaar. Op die manier 
werden de gelovigen opgeroepen om het welzijn van de naaste te dienen en zo in de ander het beeld van God te eren. Wij 
zijn niet van onszelf, maar van God. Dat inzicht moet een leidraad voor het leven van de gelovigen zijn en zal de basis 
moeten zijn om in het dagelijks leven van elke dag te groeien in geloof en liefde.  
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Bijlage 4: ‘Reacties op Missie en Visie  m.b.t. onderdeel Zondag - Januari 2014’  
 
Algemeen 
- “Alles gericht om in onderlinge verbondenheid God te eren en om toegerust te worden als leerlingen van Jezus” = meest 

sterk 
 
Ideeën 
- Invulling (passend bij doelgroep) is mooi 
- Interactie tijdens kerkdienst, praktisch misschien lastig, v.b. gebedspunten aandragen (zoals bij ds. Harmanny), 
- Voldoende afwisseling 
- Napraten faciliteren, b.v. vragenhoekje 
- Acties opzetten, zoals gemeentebreed Bergrede lezen 
- Graag meer variatie in middagdienst, met duidelijke thema’s: wat is doel van dienst, samenwerken met andere Zwolse 

kerken 
- Graag laten verrassen door nieuwe ideeën 
- Activiteiten op zondag uitbreiden: v.b. naar miniwijk i.p.v. nog een dienst in De Fontein: b.v. iets organiseren voor 

buren, verbondenheid zoeken en laten zien wat God doet, want Mt. 28 is niet alleen gebonden aan kerkgebouw 
- Hele zondag is van God, breder invullen, reden invoering middagdienst is niet meer actueel, dus ook b.v.  

middagactiviteit in kleinere kring. Het zou fijn zijn, als vanuit de kerkenraad hier kaders en toestemming voor geboden 
worden.  

- Niet alleen preek, activiteit naast kerkdienst is leuk, leert ook dat dan meer mensen komen 
- Voor activiteiten mensen van buiten uitnodigen en ook in de zomer activiteiten. 
- Invulling kerkdiensten mag vrijer zijn + graag variatie, zoals dansen in de kerk 
- Zulke activiteiten ontplooien, dat andere mensen graag komen en nieuwsgierig lijken te worden 
- Andere vormen vinden voor de jeugd 
- Graag mixen van ouderen en jongeren in b.v. soort miniwijkavonden 
- Ook om te ontmoeten en werken aan contacten onderling 
- Kerkelijke internetdienst vanuit De Fontein opzetten  
- God zendt ons uit: Joh. 20:21, Mt. 28: dat betekent ook op de zondag mensen uitnodigen van niet-Fonteiners in de 

miniwijk.  
- Samen eten, samen zingen etc. kan best op zondag! 
- Na de kerkdienst met een deel van de gemeente eten. En dan elke zondag een ander deel (bruisende activiteit). 
- Toerusting tijdens eredienst. Anders krijgen we een heel drukke rustdag. 
- De diensten interactief maken (meer filmpjes, powerpoint). 
- Kerk elke dag open, mensen lopen rond; planbord met activiteiten; activiteiten in Cultuurhuis en wijkgebouwen. 
- ’s Ochtends 1 moderne en 1 traditionele dienst zodat mensen kunnen kiezen (9 uur dienst modern, zodat deze dienst 

ook weer drukker wordt). 
- Meer toerustingsmomenten op zondag. 
- Middagdienst naar avond: leerdienst + napraten 
- Niet alleen kindermoment, maar ook jongerenmoment. 
- Aansprekende dienst op muzikaal gebied en preek laagdrempelig en niet te veel vastgeroest in standaard liturgie (ook 

’s morgens). 
- Vooral verschillende soorten erediensten. De ontwikkelingen gaan zo snel. Laat iedere generatie tot zijn recht komen. 
- Verschillende soorten erediensten: ja. Niet altijd bruisend. Ook stilte, luisteren, gebed. 
- Meer keuze aanbod: niet alleen zondag, niet alleen onderling 
- Graag verschillende diensten zoals CGK. ’s Avonds bv. dienst met combo, tijd voor verwerking na de tijd, met kaarsen 

(oud en nieuw), ministrygebed. Of speciale leerdienst met interactie of nabespreking. 
- Jongeren mee laten denken over collectedoelen. Collecteren voor jongeren activiteiten. 
- Jongeren de leiding laten hebben over de kinderclubs. Wij (jeugd) kunnen ook best een bijbelverhaal en een werkje 

doen (met toezicht van een volwassene). 
 

Kanttekeningen 
- Wat zegt de bijbel - bijbelse onderbouwing nodig voor 2 kerkdiensten op een zondag  
- Je kunt de gemeente beschrijven vanuit twee werkelijkheden: van onze aardse werkelijkheid uit gezien en vanuit Gods 

werkelijkheid:  dan zijn wij een heilige gemeente. 
- Op zondag: gaat het om het gebouw (De Fontein) of de gemeente?   
- God roept om voor hem te leven: als christenen hebben wij daar toerusting voor nodig.  
- Vrijgemaakt = vanuit inhoud, preek moet centraal (Hoor Israel). Mooi als dominee verder op Gods woord ingaat dan 

dat als wij kunnen doen, daarom is 2 diensten heel erg fijn. 
- Samenstelling gemeente blijft veranderen, nog steeds geen vaste gemeenschap 
- Blijvend uitgangspunt: diversiteit binnen gemeenschappelijkheid, doel blijft hetzelfde 
- Activiteit op zondag moet voor onderling herkenbaar zijn, groep is nu te groot en niet te overzien.  
- Men mist onderlinge verbondenheid, iedereen is individueel en op zichzelf 
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- Kerk is altijd bezet, terwijl die altijd open moet zijn. 
- Toerustingsactiviteit? De zondag is er voor om God te eren en naar het Woord te luisteren. Zoals het nu geformuleerd 

is, wordt het een soort bedrijf.  De middagdienst niet laten vervallen, die zijn fijn. Niet vraaggestuurd werken. Naast 
middagdienst kun je wel toerustingsactiviteit organiseren.  

- Bruisend is meer een café, denk ook aan alleenstaanden 
- Zondag als gemeentedag, moet meer zijn als alleen 2 diensten 
- Bruisend? Zou feest moeten zijn, maar waar is het feestelijk karakter dan? 
- Activiteiten staan te veel op de voorgrond 
- “Onderlinge verbondenheid”  gaat verder dan gemeente Zwolle-West, denk ook aan verleden en andere culturen. 
- Bij ‘Zondag’ gaat het taalkundig om het gebouw, terwijl het om de gemeente gaat.  
- Ik kom om te luisteren. 
- Zondag rustdag! Voeden door te horen. 
- Mist duidelijkheid: Gods Woord centraal. 
- Oppassen en opletten: dat het niet te gezellig wordt; niet te doenerig (iedereen moet meedoen); luisteren is ook 

belangrijk aspect (hoor je nog bij De Fontein, als je niet mee doet? Invaliden worden verdrietig als je inzet op 
activiteiten); ook heiligheid is een aspect: stil worden voor God/Koninkrijk van God, zoals b.v. in een klooster en een 
willekeurige RK kerk. 

- Aantrekkelijk en bruisend hoeft niet allemaal op de zondag, toerusting graag ook door de week  
- Zondagsrust: dat wordt in dit deel gemist 
- Martha-geloof? Er moeten al zoveel dingen gebeuren, we moeten het hebben van het horen, niet van doen. 
- Reactie jeugd: “waar doen jullie moeilijk over met deze opmerkingen bij dit onderdeel: dit zijn toch prima 

uitgangspunten!” 
- Is het bekend waarom er in de middagdienst een niet gering aantal gemeenteleden ontbreken? Is het bekend waarom 

er gemeenteleden elders kerken? 
- Is het verstandig om met name in de kerkdiensten te experimenteren? In reactie op het genoemde in het rapport over 

de kerkdiensten zou ik willen zeggen: laten de morgendiensten in het teken staan van het min of meer (traditionele), 
dwz. zoals het tot november 2013 altijd het geval is geweest. Wil men toch andere invullingen geven aan de eredienst 
is het misschien een optie om dat juist in de middagdienst, of sommige middagdiensten te doen ?  

- Mooie diensten, soms meer opwekking. 
- Ik heb moeite met het feit dat er staat dat ‘de Fontein op zondag een centrum van aantrekkelijke en bruisende 

activiteiten moet zijn’. Ik mis in de omschrijving dat we de  zondag als rustdag zien die God zo heeft ingesteld, en dat 
God van ons vraagt om met elkaar samen te komen. Dus dat we op zondag de Fontein zien als plaats waar mensen tot 
rust komen, elkaar opzoeken en met elkaar naar God Woord luisteren. Dat de Fontein op zondag het centrum is waar 
God aanbeden en geëerd wordt rond om de geopende bijbel. De aantrekkelijke en bruisende activiteiten en de 
toerustingsactiviteiten om onderlinge banden stimuleren lijken mij juist zaken die we vooral door de week met elkaar 
kunnen gaan doen. Zodat we naast de zondag ook elkaar op andere momenten van de week ontmoeten. 

- Niet op zondag een centrum van aantrekkelijke en bruisende activiteiten, maar wel door de week. Op zondag degelijke 
prediking en bezinning. 

- Heiligheid: de andere werkelijkheid 
- Als kerk van alle tijden moet je ook aandacht geven aan liederen uit vorige eeuwen. Het geloof van onze voorouders 

mag/kan ook een inspiratiebron zijn. 
- Ik ervaar de kerkdiensten als verrijkend, als opbouwend voor de rest van de week. Voor gasten zou ik het nog wel iets 

laagdrempeliger willen. 
- Mensen om ons heen leren / zien meer van Jezus door ons als individueel kerklid dan dat ze “Jezus ontmoeten” in een 

dienst. 
- Als iedereen druk is op zondag is er geen ruimte. 
- Ik (en ik denk iedereen) heeft het nodig om elke week weer te drinken uit de bron. Ik moet weer naar God na een 

drukke week. De preken heb ik nodig, het zingen voor God. Tot rust komen bij God, ook dat. Allerlei andere “bruisende 
activiteiten” klinkt voor mij niet als tot rust komen na een week die al druk is. 

- Evenwicht in deelname van combo / muziekinstrumenten (niet alleen liederen!) en evenwicht in keuze van liederen.  
- Niet te lange diensten en niet te veel variatie in één dienst. 
- Minder erediensten i.e. hectische tijd, zodat we meer in de wijk zijn. 
- De voeding / preek vertalen als toerusting (kan ook door de week); hoe “gebruik” ik dit als leerling van Jezus? 
- Kern / basis: eer van God voor ogen. Elkaar ontmoeten blijft belangrijk, hoeft niet persé in de kerk, kan ook binnen 

miniwijk. 
- Vastere structuur in diensten. Waarom bruisend? 
- Meer afwisseling in diensten: themadiensten, kleurrijke diensten. 
- Houd het doel van de dienst voor ogen: leerling van Jezus zijn. 
- Oefen een termijn een lied, niet elke keer een nieuw lied. Niet mensen met mond vol tanden. Of kondig een lied van te 

voren aan. 
- Themadienst: niet alléén opwekking. 
- Lijkt me geweldig maar kost veel inzet, besef dat! Een traditionele kerk is veel rustiger. 
- Vorm is niet maatgevend. Kern is God te eren en toerusting. Rust is belangrijk. Wisselende behoeften. 
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Specifieke reactie Jeugd  
- Themadiensten en moderne muziek (band) tijdens de dienst worden erg gewaardeerd 
- Kleine kinderen en jongeren ook actief in de kerkdienst betrekken en/of onderdeel uit laten maken van de kerkdienst. 
- Meer afwisseling tijdens de preek. Interactie (twitterdienst), presentatie, film, etc 
- Projecten in de wijk (bv. Sunrise) wordt leuk gevonden. D.m.v. sport en spel actief met elkaar bezig zijn. 
- Inhoudelijk preek; vergelijking met hedendaagse voorbeelden voor jongeren. 
- De kerkdiensten korter, een uur is voldoende en effectiever. 
- Niet te veel moeite doen de diensten op te leuken om jongeren te trekken. Werkt (voor deze groep [3e jaars] toch niet. 
- Op dit moment diensten van uitersten. Van ‘ouderwets’ tot een band die alleen zingt omdat de liederen te onbekend 

zijn. 
- Niet te bang zijn wanneer jongeren niet of minder in de kerk komen. Dit zegt niks over hun relatie met God. En dan 

niet over hun afwezigheid hebben, maar over die relatie. Dat is veel belangrijker. 
- Minder herhalen binnen de preek. Minder lang bidden, zodat we onze aandacht er bij kunnen houden. 
 

 


