Besluiten eredienst

28 november 2020

Materiaal:
1.
rapport van deputaten eredienst en commissie interkerkelijke stichting voor het kerklied (20-092019);
2.
brief van de classis Amersfoort, als ondersteuning van het revisieverzoek van de GK te Amersfoort-de
Horsten, met het aanvullende verzoek om deputaten eredienst opdracht te geven voor een eigentijdse
formulering van de doopvragen;
3.
brief van de GK te Vroomshoop (2 december 2019) met het verzoek te oordelen over de wijze waarop
deputaten eredienst de vastgestelde liturgische formulieren in gewijzigde vorm opgenomen hebben in
het nieuwe Gereformeerd Kerkboek, en duidelijkheid te geven over de officiële versies van de
liturgische formulieren;
4.
aanvullend rapport - Handreiking bevestigen van werkers in de kerk (23-12-2019).
Besluit 1:
niet te voldoen aan het verzoek van classis Amersfoort.
Grond:
In het kader van de hereniging van GKv en NGK dient eerst besloten te worden of de huidige afspraken over
het ongewijzigde gebruik van de vragen in liturgische formulieren gehandhaafd zullen blijven; dit zal
onderdeel zijn van de besluitvorming m.b.t. de generale regelingen, naar verwachting in 2023. Met het oog
daarop is het niet zinvol om nu een opdracht te geven voor een eigentijdse formulering van de vragen.
Besluit 2:
GK Vroomshoop te antwoorden:
a.
deputaten eredienst en generale synode zijn beide van mening dat de herziening van de teksten door
deputaten soms zo vrijmoedig was, dat het achteraf gezien niet verstandig was om de herziene teksten
in het Kerkboek te publiceren voordat een synode deze teksten kon vaststellen;
b.
de synodes van Harderwijk en Ede hebben als laatste de formulieren officieel vastgesteld.
Sindsdien is in de GR Kerkdiensten (art. 5.2) vastgelegd dat in het onderwijzend deel van de
formulieren gevarieerd kan worden. Dat maakt het minder relevant om van officiële vaststelling van
formulieren te spreken; de door synodes vastgestelde teksten en de voor liturgisch gebruik bewerkte
teksten in het Kerkboek geven hetzelfde onderwijs;
c.
voor de af te leggen beloftes en andere formules met rechtsgevolgen, zoals bedoeld in de GR
Kerkdiensten art. 5.2, zal een voorganger zich houden aan de door de synodes vastgestelde teksten; de
tekst van de eerste doopvraag voor de kinderdoop is door deze synode opnieuw vastgesteld volgens de
tekst van GS Harderwijk 2011, anders dan de tekst in het Kerkboek.
Besluit 3:
met instemming kennis te nemen van de Handreiking ‘Bevestigen van werkers in de kerk - anders dan
predikanten, ouderlingen en diakenen’ en deze aan de kerken aan te bevelen.
Besluit 4:
deputaten liturgie en kerkmuziek decharge te verlenen.
Besluit 5:
gezamenlijk met de Landelijke Vergadering een commissie eredienst in te stellen en deze de volgende
opdracht te geven:
a.
een bijdrage te leveren m.b.t. vragen over liturgie en eredienst, en daarbij te verwijzen naar al het
materiaal dat al voorhanden is, naar het Praktijkcentrum voor wat betreft de toerusting en naar de
Theologische Universiteit voor wat betreft de inhoudelijk-theologische vragen;

b.

c.

d.

e.
f.
g.

te functioneren als adres voor nieuwe kerkliederen, nieuw werk te toetsen -waarbij gelet moet worden
op liturgische bruikbaarheid, kwaliteit, bijbelse inhoud en een zo gevarieerd mogelijk liedrepertoire- en
dit bij gunstige beoordeling onder de aandacht van de kerken te brengen;
de actieve deelname aan de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied voort te zetten door een
bestuurslid voor de ISK uit het midden van CE aan te wijzen en door deel te nemen aan de activiteiten
die de ISK ontwikkelt op het gebied van het kerklied en liturgie;
bij bijbelgenootschappen en andere instanties die actief betrokken zijn bij het uitgeven en (doen)
vervaardigen van bijbelvertalingen in ons land, zich te presenteren als het adres waaraan men
informatie over het onderwerp bijbelvertaling kan toezenden;
contact te onderhouden met het Nederlands Bijbelgenootschap over de aangekondigde revisie van de
NBV en daarvan rapport uit te brengen;
de kwaliteitsbevordering op het gebied van liturgie, muziek en zang in de gemeenten te stimuleren;
de kerken te adviseren over het gebruik van de juiste beamerpakketten en licenties.

Besluit 6:
de commissie eredienst de opdracht te geven ten aanzien van het Steunpunt Liturgie:
a.
de werkzaamheden van het Steunpunt Liturgie in de komende drie jaren af te bouwen;
b.
te zorgen voor een goede overdracht door taken en materiaal van het Steunpunt Liturgie onder te
brengen bij de Theologische Universiteit en het Praktijkcentrum.
Besluit 7:
a.
commissie eredienst een budget toe te kennen zoals vermeld in het overzicht van budgetten, bijlage
7-1 bij deze acta.
b.
voor het steunpunt liturgie een budget te verlenen zoals vermeld in het overzicht van budgetten,
bijlage 7-1 bij deze acta.

