Situatieschets eredienst
1.
Algemeen
1.1
Inleiding
Het hart van de kerkelijke gemeente is de eredienst. Daar komt men bijeen om God te eren door te
vieren, te gedenken,te zingen, te bidden en om uit de bijbel te lezen en die bijbel uitgelegd te krijgen.
Deze onderdelen staan niet op zichzelf maar vormen één geheel waarbij de verschillende onderdelen
op elkaar zijn afgestemd. De morgendiensten zijn in De Flambou, de middagdiensten zijn veelal in de
Doarpstsjerke.
1.2
Waar ‘staat’ onze gemeente?
De Protestantse gemeente Surhuisterveen -Boelenslaan bevindt zich rechts van het midden van de
Protestantse Kerk Nederland. De erediensten zijn in de regel traditioneel van opbouw waarbij de
verkondiging, de preek, centraal staat.
1.3
Uit welke bundels zingen we?
In de Doarpstsjerke, geen beamer, wordt uit het Nieuwe Liedboek gezongen.
In De Flambou zingen we uit meerdere bundels w.o. het oude- en nieuwe liedboek, Sjongend Op Wei,
Evangelische liedbundel en de bundel Opwekking.
1.4
Evangelieverkondiging
Het hart van de eredienst vormt de evangelieverkondiging, de preek. Hierin worden de
Bijbelgedeelten die er in de dienst zijn gelezen niet alleen uitgelegd, maar wordt er ook een
verbinding gelegd met de eigen tijd. De evangelieverkondiging dient ook als vermaning, troost en
bemoediging voor de gemeente.
1.5
Gebeden
In de gebeden is er een verschil tussen de klassiek-gereformeerde en de oecumenische traditie. In het
eerste geval zullen ze veelal door de voorganger worden uitgesproken. De oecumenische traditie biedt
ook mogelijkheden voor inbreng van derden. Die inbreng kan plaats vinden bij het kyrië-gebed aan
het begin van de dienst en aan het einde van de dienst bij de voorbeden. Een regelmatig onderdeel
van het dankgebed is het stil gebed afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.
1.6
Stilte
De kerkdienst is een ontmoeting met de Heer en met de kerkelijke gemeente. Als zodanig is het een
rustpunt in de week voor veel gemeenteleden. Bij rust hoort ook stilte. Die stiltes zijn in onze
erediensten nauwelijks aanwezig. De stilte tijdens de voorbeden kennen we inmiddels maar voor het
overige zijn er eigenlijk geen stiltes meer in een dienst of voorafgaand aan een dienst.
1.7
Communicatiemiddelen
Tijdens de eredienst in De Flambou maken we gebruik van de beamer. Voor thuis is de dienst te
volgen via de kerkradio en daaraan voorafgaand wordt de liturgie verspreid.
1.8
Uiterlijke tekenen
In de brief aan de Hebreeën staat dat het bij het geloof gaat het om de dingen die wij niet zien maar
toch geloven. Dat geldt ook voor de eredienst. Maar ook het zien speelt een rol. Zo is de ruimte,
waarin de eredienst wordt gevierd, wat aankleding en inrichting betreft herkenbaar als een “huis van
gebed”. De bloemen op de tafel voor in de kerk geven vaak de kleur van het kerkelijk jaar of van een
bepaalde zondag aan.
2.
Situatieschets ten aanzien van kinderen in de eredienst
2.1
Kinderen van de basisschool
De kinderen in de basisschoolleeftijd brengen zondags voor een groot deel de dienst door in een
andere ruimte waar zij hun eigen dienst hebben. De kinderen verlaten na het zingen van het ‘Klein
Gloria’ de kerk. Voor het slotgebed komen ze terug. Dan is er ook gelegenheid voor de kinderen om in
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het kort uit te leggen waar het in de nevendienst over is gegaan en ruimte om te laten zien wat ze
beeldend hebben verwerkt. Ook bij de gebeden kunnen de kinderen worden ingeschakeld.
Een paar keer per jaar zijn er gezinsdiensten waarbij de kinderen de hele dienst aanwezig zijn en een
eigen bijdrage aan de dienst hebben. Daarnaast is regelmatig Kinderkerk waarbij de kinderen hun
eigen dienst hebben. Ook bij de projecten in de advent- en veertigdagentijd zijn de kinderen en de
kindernevendienst betrokken. De twee christelijke basisscholen leveren om en om per jaar een
bijdrage aan een eredienst.
2.2.
Tieners vanaf 12 jaar
Bij het verlaten van de basisschool verlaten de kinderen ook de kindernevendienst.
Voor en door de tieners worden er 10 x per jaar aparte diensten gehouden in een zaal van de
Lantearne. Een keer per jaar wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld om een tienerdienst bij te
wonen.
2.3
Jeugd/jongeren
Voor de jeugd/jongeren jaar zijn er regelmatig jeugddiensten onder de naam ‘New Generation’.
3.
Situatieschets ten aanzien van andere diensten
3.1
Andere diensten
De dienst op zondagochtend kan worden aangemerkt als ‘hoofddienst’ en het grootste gedeelte van
deze diensten verloopt ‘traditioneel’ van karakter met orgel begeleiding. Daarnaast zijn er een aantal
ochtenddiensten met een thema al dan niet gericht op jeugd- en jongeren met vaak andere
begeleiding. De middagdiensten bieden meer ruimte voor andere vormen. Die worden o.a. gevuld
door vespervieringen (met de cantorij), diensten die worden voorbereid in samenwerking met
diaconie/ gemeentegroeigroepen, en diensten in de vorm van een avondgebed.
Daarnaast is er ook nog een aantal ‘traditionele’ diensten waarbij een gastpredikant wordt uitgenodigd.
Deze diensten zijn veelal in de Doarpstsjerke.
3.2
Doop-, trouw- en rouwdiensten
Geboorte, huwelijk en sterven zijn belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven. Een doopdienst
speelt zich altijd af tijdens een reguliere (ochtend)dienst. Daarbij is inbreng van de doopouders.
Dat gebeurt door het kiezen van een lied of het lezen van een gedicht. In de dienst ontvangen de
doopouders de doopkaars, de doopkaart en een geschenk van de kindernevendienst .
Maar bij dit alles is het belangrijkste dat er bij de doop een verbond tussen God en het kind wordt
gesloten. Sinds maart 2016 is het ook mogelijk dat ouders hun kind in een dienst laten ‘opdragen’.
Ook bij trouwdiensten is de inbreng van de familie niet onbelangrijk. Omdat om een kerkelijke
inzegening van het huwelijk wordt gevraagd ligt wel de nadruk op het verbond tussen God en het
bruidspaar.
Rouwdiensten zijn geen kerkdiensten. Het zijn samenkomsten en ze vallen niet onder de
verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De familie heeft een eigen inbreng. Maar ook hier geldt dat
als er voor een afscheidsdienst o.l.v. een predikant in de kerk wordt gekozen, centraal staat dat de
dood niet het laatste woord heeft en dat de liturgie daarop is afgestemd.
3.3
Fryske tsjinsten
“It Wurd fan heit yn de taal fan mem”. Op dit stuit wurde der jierlyks twa fryske tsjinsten hâlden.
Fierders wurdt der wolris yn it Frysk songen by sjongstjinsten en ek yn gewoane tsjinsten wurdt der
wolris in liet yn it Frysk songen.
4.
Wensen voor de toekomst
We blijven zoeken naar vormen van eredienst waarin alle gemeenteleden hun geloof kunnen beleven.

Vastgesteld in de vergadering van de werkgroep Eredienst op 27 januari 2017.
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