Algemene informatie - Materiaal
● ALGEMEEN ●
Op de kerken komen verschillende zaken af die op het terrein van liturgie en
kerkmuziek liggen. Soms heeft dat te maken met synodebesluiten. Vaak heeft het te
maken met de eigen context. Die wordt aan alle kanten gestempeld wordt door de
eigen plaatselijke situatie, door maatschappelijk-culturele ontwikkelingen, door de
wens om volop in de eigen tijd en cultuur te staan.
Het Steunpunt Liturgie is er voor de plaatselijke kerken. U kunt bij ons terecht voor
advies, voor materiaal, voor maatwerk.
Contact opnemen met het Steunpunt Liturgie kan op de volgende wijze:
 telefoon: 033 2586484 (di, wo, do tijdens kantooruren)
 e-mail: liturgie@gkv.nl
 postadres: Steunpunt Liturgie, Anje de Heer (adviseur), Koningin
Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort.
 website: www.steunpuntliturgie.gkv.nl (zie ook de optie ‘contact’)

● MATERIAAL ●
Notities
Naar aanleiding van vragen uit het land ontstaan de zogenaamde Notities, korte
stukken op A4-formaat (hoewel sommige in de loop van de tijd aardig uitdijen). Ze
bevatten achtergrondinformatie bij specifieke onderwerpen, praktische aanwijzingen
en verwijzingen naar literatuur voor verder studie. Deze Notities worden als daar
aanleiding voor is steeds bijgewerkt, uitgebreid of geactualiseerd. Ze worden op
aanvraag per mail toegestuurd.
Hieronder staat het overzicht van de Notities die beschikbaar zijn; ze zijn thematisch
gerangschikt. Vindt u niet wat u zoekt laat het dan weten, want vragen kunnen
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aanleiding zijn tot het maken van nieuwe notities, of het bijwerken van bestaande.
Contactadres: liturgie@gkv.nl
Basaal









Notitie Basiskennis Liturgie
Notitie Liturgische besluiten en ontwikkelingen vanaf 1993
Notitie Liturgie en Kerkorde
Notitie Visiedocument Liturgie
Notitie Werkplan
Notitie Liturgie en het auteursrecht
Notitie Coördinator eredienst
Notitie Kerkdienst, beleving en betrokkenheid

De kerkdienst
 Notitie Voorbereiding(= aanvang van de dienst)
 Notitie Schuldbelijdenis en Genadeverkondiging
 Notitie De Tien Woorden
 Notitie Lezingen
 Notitie Voorlezer
 Notitie Preekvoorbereidingsgroep
 Notitie Credo (de geloofsbelijdenis als liturgisch acte)
 Notitie Collecte
 Notitie Gebeden
 Notitie Handreiking bij de voorbeden
 Notitie Vaste Liturgische onderdelen
 Notitie Formulieren
 Notitie Stilte
 Notitie Het voorbereiden van een kerkdienst
 Notitie Afkondigingen
Sacramenten
 Notitie Doop
 Notitie Doop en Gemeente
 Notitie Doop – manier van dopen in de vroege kerk
 Notitie Doop – aanwezigheid van de moeder
 Notitie Doopdiensten (over speciale doopzondagen ja/nee)
 Notitie Avondmaal
 Notitie De Frequentie van het Avondmaal
 Notitie De structuur van de avondmaalsviering
 Notitie De Vormgeving van het Avondmaal
 Notitie De Voorbereiding op het Avondmaal
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 Notitie Gasten aan het Avondmaal
 Notitie Avondmaal en kinderen, leeftijd, openbare geloofsbelijdenis
Aspecten van de kerkdienst
 Notitie De actieve Gemeente
 Notitie Kerkenraad en liturgie
 Notitie Houding en Beweging
 Notitie Liturgie en Verbeelding (o.a. beamergebruik en drama)
 Notitie Christelijke Symboliek
 Notitie Symbolische Bloemsierkunst
 Notitie Kaarsen in de liturgie
 Notitie Kerkdienst en [hedendaagse] Cultuur
 Notitie Gasten in de Dienst
 Notitie Loven, Lofprijzing, Lofprijzingsdiensten. - Bouwstenen voor
Bezinning en Beleid
Kerklied en kerkmuziek
 Notitie Liederen en Gezangen
 Notitie Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (praktische informatie
over het Liedboek 2013)
 Notitie Beurtzang
 Notitie Cantorij
 Notitie Andere Instrumenten en begeleidingsvormen
 Notitie Regeling Kerkmuziek
 Notitie Beleidsvorming Kerkmuziek
 Notitie Kerkmuziekopleidingen
Gemeente en kerkdienst
 Notitie Kerkdienst – Beleving en betrokkenheid
Kind en kerkdienst / Jongeren en kerkdienst
 Notitie Kind en Kerkdienst
 Notitie Kind en Sacramenten
 Notitie Jongeren en Kerkdienst
Het kerkelijk jaar
 Notitie Het kerkelijk Jaar
 Notitie Rond het Kerstfeest
 Notitie Rond het Paasfeest (1): Veertigdagentijd en Pasen
 Notitie Rond het Paasfeest (2): Vijftigdagentijd incl. Hemelvaart en
Pinksteren
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 Notitie Kerkdiensten op Feestdagen (kerkrechtelijk)
 Notitie Het gedenken van overleden gemeenteleden
 Notitie Lichtsymboliek rond Pasen
Kerkbouw en kerkinterieur
 Notitie Kerkinterieur – de Preekstoel
Vormen van kerkdienst
 Notitie Orde B
 Notitie Orde C
 Notitie Orde D
 Notitie De Tweede Dienst
 Notitie De Tweede Dienst – samenkomsten in Bijbel en kerkgeschiedenis
 Notitie Het eigen karakter van de Morgendienst en de Tweede Dienst
 Notitie Categoriale
 Notitie Vespers
 Notitie Uitvaartsamenkomsten
 Notitie Taizé-vieringen
 Notitie Ouderendiensten?
Gang door de dienst
 Een opzet voor een folder bij de dienst, speciaal voor gasten, is
verkrijgbaar.

Werkbladen
Bij het Steunpunt Liturgie zijn verschillende werkbladen verkrijgbaar met oog op het
gesprek over liturgie of verschillende aspecten en onderdelen daarvan.
Op dit moment zijn er werkbladen rond de volgende onderwerpen:
1. De kerkdienst in beeld
i. Algemene bezinning; wat denken we over en verwachten we van
de kerkdienst
2. Hoe zit je in de kerkdienst
i. Hoe zitten we in de dienst? Hoe nemen we deel?
3. Liturgie en levensheiliging
i. Over de wisselwerking tussen kerkdienst en dagelijks leven
4. Het kerkelijk jaar
i. Wat is het kerkelijk jaar en hoe kun je daarmee omgaan?
5. Stilte
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6.

7.

8.

9.

i. Stilte in de kerkdienst. Waarom?
Jeugd en kerkdienst
i. Niet voor, maar over jeugd en kerkdienst: hoe wijd je ze in de
kunst van het vieren in?
Opstap Liturgie
i. Voor jongeren, aan de hand van vragen over ‘feestvieren’ en een
tweetal beeldopdrachten
De Maaltijd van de Heer
i. Nadenken over verschillende aspecten van het Avondmaal,
vertrouwd en misschien ook wel nieuw.
Hoe zit een kerkdienst in elkaar?
i. Nadenken over enkele aspecten van de dienst

Op verzoek kunnen er nieuwe werkbladen worden gemaakt.
De werkbladen bestaan uit 1 tot 3 pagina’s (A4). Ze kosten € 5,- per exemplaar (zelf
vermenigvuldigen). Bestellen via liturgie@gkv.nl

Lied van de Maand
Het rooster wordt opgebouwd aan de hand van een jaarthema. Verder spelen bij de
samenstelling o.a. de volgende aspecten een rol: de gang van het jaar, eventuele
andere actualiteiten, de praktijk van de kerkdienst, en het dagelijks leven.
Als ondersteuning bij het vertrouwd raken met het nieuwe Liedboek en de
mogelijkheden daarvan is het rooster de laatste jaren opgebouwd aan de hand van
deze bundel.
In EREdienst staan steeds uitgebreide achtergrondartikelen bij elk van de liederen.
Vanaf seizoen 2014-15 is er iedere maand een korte bespreking beschikbaar voor
gebruik in eigen gemeente. Deze besprekingen blijven via de website beschikbaar.

Liederen in de periode 2013-2018, de keuzes en de mogelijkheden
Als er een * achter de titel staat dan is er een korte bespreking te vinden op se
liederenpagina van de website van het Steunpunt Liturgie:
http://www.steunpuntliturgie.gkv.nl/liederen/
Afkortingen:
LB
Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk
GK Gereformeerd Kerkboek (2017)
iedere dag
 LB 226 Dank U voor uw overvloed *(bij de maaltijd)
 LB 230 Het eten staat op tafel klaar *(bij de maaltijd)
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 LB 249 All night, all day *(avond)
 LB 254 Vriendelijk licht, dat heel de dag* (avond)
 LB 237 O zalig licht, Drievuldigheid* (avond)
kerkdienst
 LB 272 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht o Here* (aanvang)
 LB 287 Rond het licht dat leven doet *(aanvang)
 LB 432a, b, c en d* (antifonen bij de openingspsalm)
 LB 301 Kyrie – Heer, ontferm U* (Kyrie/smeekgebed aan het begin van de
dienst)
 LB 997 …en vele duizenden ontheemd (Kyrie; of bij de voorbeden)
 LB 305 Alle eer en alle glorie* (Gloria/lofprijzing aan het begin van de dienst)
 LB 869 Schuldig staan wij voor u, Heer (Schuldbelijdenis)
 LB 368d Houd mij in leven, wees Gij mijn redding *(na de schriftlezing)
 LB 342 In God de Vader op zijn troon *(Geloofsbelijdenis)
 LB 367k Hoor ons bidden, God, en luister, 368b Dauw hemel, wolken regen heil
* (bij de voorbeden)
 LB 400 Voordat ik kan ontvangen brood en wijn *(Avondmaal)
 LB 409 Lam van God onschuldig (Avondmaal)
 LB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn* (afsluiting)
 LB 523 Christus ging als eerste* (doop)
psalm anders:
 LB 4a Verhoor mij als ik roep tot U* (jazzpsalm)
 LB 23d Was ik een schaap *(psalmlied, kinderlied)
 LB 25b en 368d Houd mij in leven, wees Gij mijn redding *(25b: psalm in
beurtzang, 368: kernvers)
 LB 63a O God, u bent mijn God*
 LB 78a Luister, volk van God *(licht)
 LB 98a Zing een nieuw lied voor God de Here (psalmcanon)
 LB 150b Alles wat adem heeft, love de Heer *(beurtzang)
 LB 137a Toen wij zaten langs het water*
 LB 432a, b, c, d* antifonen/keerverzen bij de openingspsalmen van de
zondagen van Advent
kerkelijk jaar
advent
 LB 157e De barmhartige ziet naar mij om
 LB 368b Dauw hemel, wolken regen heil *(bij de voorbeden in de Adventstijd)
 LB 443 De engel Gabriël komt aangesneld*
 LB 446 O wijsheid, daal als vruchtbare taal *
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kerst
 LB 505 In de nacht gekomen *
epifanie
 LB 523 Christus ging als eerste *
 LB 525 Wij willen de bruiloftsgasten zijn*
 LB 524 Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan*
 LB 534 Hij die de blinden weer liet zien
veertigdagentijd
 LB 537 Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft*
 LB 400 Voordat ik kan ontvangen brood en wijn*
 LB 540 Het waren tien geboden*
 LB 859 Schuldig staan wij voor u, Heer
biddag
palmzondag
goede week
 LB 560 Hij ging die weg zo eenzaam*
witte donderdag t/m pasen
 LB 168 When Israel was in Egypt Land*(Paasnacht)
 LB 565 Het hoogste woord daalt uit het licht* (Witte Donderdag)
 LB 589 Als alles duister is
 LB 618 Christus lag in de dood ter neer
paastijd
 LB 574 Glorie zij U, Christus*
 LB 305 Alle eer en alle glorie
 LB 362 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat*
 LB 618 Christus lag in de dood ter neer*
 LB 652 Zingt Jubilate voor de Heer*
hemelvaart
 LB 362 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat
 LB 666 De Heer is opgetogen
pinksteren
 LB 693 Wij vieren vandaag het feest
 LB 362 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat*
 LB 673 Heilige liefdeskracht*
 LB 695 Heer, raak mij aan met uw adem
vredesweek
 LB 970 Vlammen zijn er vele*
 LB 1014 Geef vrede door van hand tot hand*
 GK 248 Zout moet ik zijn op aarde
michazondag/gerechtigheid
 LB 712 Het jaar neigt zich tot stille groet
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 LB 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons
 LB 997 …en vele duizenden ontheemd
hervormingsdag
 LB 743 Wij offerden aan goden
 GK16 221 Nu zingen wij getroost en blij
dankdag:
 LB 712 Het jaar neigt zich tot stille groet*
 LB 716 Zaaien, maaien, oogsten*
geloofsgetuigen
 LB 743 Wij offerden aan goden*
 LB 725 Gij boden rond Gods troon*
laatste zondagen kerkelijk jaar
 LB 776 Er wordt een nieuwe stad gebouwd*
 LB 777 Hem komt alle eer toe *
leven
 LB 816 Dat wij onszelf gewonnen geven*
 LB 879 Jubel, jubel, dochter Sion
kerk
 LB 973 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor*
 LB 976 Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven*
geloven
 LB 936 Luister naar de wind*
gerechtigheid
 LB 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons
kinderlied
 LB 23d Was ik een schaap*
 LB 166a Hij wandelt in zijn koningsjas
 LB 226 Dank U voor uw overvloed*
 LB 666 De Heer is opgetogen
 LB 716 Zaaien, maaien, oogsten
 LB 776 Er wordt een nieuwe stad gebouwd*
bekend maar vernieuwd
 LB 409 Lam van God onschuldig
 LB 466 O wijsheid, daal als vruchtbare taal*
 LB 482 Er is uit ’s wereld duistere wolken
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 LB 618 Christus lag in de dood ter neer
andere stijlen
 LB 4a Verhoor mij als ik roep tot U (jazz)*
 LB 301 Kyrie – Heer, ontferm U (verschillende stijlen van het Kyrie, o.a. oostersorthodox, Taizé, Afrika, Iona)
 LB 589 Als alles duister is (Taizé)
 LB 249 All night, all day* (negro spiritual)
 LB 879 Jubel, jubel, dochter Sion (Klezmer)
 LB 936 Luister naar de wind* (wereldmuziek)
andere vormen
canon
 LB 98a Zing een nieuw lied voor God de Here
 LB 226 Dank U voor uw overvloed
 LB 230 Het eten staat op tafel klaar*
 LB 693 Wij vieren vandaag het feest
beurtzang
 LB 25a Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
 LB 157e De barmhartige ziet naar mij om*
 LB 249 All night, all day
 LB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
kernvers
 LB 63a O God, u bent mijn God*
 LB 368d Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
antifoon
 LB 432a, b, c, d
gebedsacclamatie
 LB 367k Hoor ons bidden, God, en luister*
 LB 368b Dauw hemel, wolken regen heil
overig
 LB 301 Kyrie – Heer, ontferm U (verschillende vormen van het Kyrie, o.a.
meerstemmig, beurtzang, canon)

Kerkelijk jaar - projecten
Naast de Notities en Documentatiemappen rond het kerkelijk jaar of afzonderlijke
perioden daarvan, zorgt het Steunpunt Liturgie jaarlijks voor een Bijbelleesrooster
voor de Adventstijd, de Veertigdagentijd en soms ook voor de periode HemelvaartPinksteren. Daar zit doorgaans een kalender voor kinderen bij.
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In 2014 zorgde het Steunpunt Liturgie voor het eerst voor een reeks uitgewerkte
Vespers voor de Stille Week.
Leesroosters e.a. van voorgaande jaren:

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2016
2017

2018

2006
2007
2008
2009
2010

ROND HET KERSTFEEST
Zoeken in het donker. Advent
Bijbelleesrooster; preken
met Jeremia
Eens zal de dag komen
Bijbelleesrooster, kaarsenrooster
Kom tot ons, de wereld wacht
Bijbelleesrooster, kaarsenrooster
Wegwijzers
Bijbelleesrooster, kaarsenrooster
Nu daagt het in het oosten
Bijbelleesrooster, kaarsenrooster,
adventskalender
Moeders van Jezus
Bijbelleesrooster, kaarsenrooster,
adventskalender
Het mysterie van Christus
Bijbelleesrooster, kaarsenrooster,
adventskalender
Kom tot ons, de wereld wacht
Bijbelleesrooster, kaarsenrooster,
adventskalender
Verder kijken
Bijbelleesrooster, kaarsenrooster,
adventskalender
Er is een tijd…
Bijbelleesrooster, kaarsenrooster,
adventskalender, kinderlijn, werkbladen
12+, vespers, opzet gespreksavonden
Maak het mee!
Bijbelleesrooster, kaarsenrooster,
adventskalender, vespers, Handreiking
Wees niet bang!
Bijbelleesrooster, kaarsenrooster,
werkbladen voor kinderen, werkbladen
12+, vespers, Handreiking, Lied
Uitnodiging. Geloof met me mee Bijbelleesrooster, kaarsenrooster,
poster voor kinderen, vespers,
Handreiking liturgie-exegese-prediking,
Handreiking preken uit de Openbaring
ROND HET PAASFEEST
Opstaan in een nieuw leven
Bijbelleesrooster Stille Week & Pasen
Gereinigd en geheiligd
Bijbelleesrooster Stille Week & Pasen
Ik ben
Bijbelleesrooster bij de Ik Ben-teksten
(Johannes); vespers
Brood uit de hemel
Bijbelleesrooster
Priester voor eeuwig. Onderweg bijbelleesrooster
naar Pasen aan de hand van de
Hebreeënbrief
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2011
2012
2013
2014

2015

2016

2017

2018

2010

z.j.
2015

2016
2017

2018

Omdat het bijna Pasen is. Het
paasevangelie volgens Marcus
De weg naar het leven

bijbelleesrooster

Bijbelleesrooster; veertigdagenkalender
‘Gedenkstenen’
David – Zoon van David
Bijbelleesrooster; veertigdagenkalender
‘David’
Want er staat geschreven.
Bijbelleesrooster; veertigdagenkalender
Onderweg naar Pasen aan de
‘Een wandeling over de muren van
hand van Matteüs
Jeruzalem’; vespers
Een tuin bloeit rond het open
Bijbelleesrooster; veertigdagenkalender;
graf
vespers, opzet voor bezinnende
gespreksavonden
Volhouden! Veertig dagen en een Bijbelleesrooster; veertigdagenkalender
week onderweg met Hebreeën
Tabernakel; vespers; opzet voor
gespreksavonden, suggesties voor
leerdiensten; werkbladen 12+
Leven naar het koninkrijk
Bijbelleesrooster; opzet voor
gespreksavonden; kinderlijn; 12+-lijn;
vespers;
De grootste van deze is de liefde Bijbelleesrooster; kinderlijn, werkbladen
12+; vespers
VAN HEMELVAART NAAR PINKSTEREN
In het spoor van Jezus Christus.
bijbelleesrooster
Met Jacobus van hemelvaart
naar pinksteren
Ik zal u niet als wezen
bijbelleesrooster
achterlaten
Van Hemelvaart naar Pinksteren Pinksternoveen in de vorm van
in negen stappen (plus 2) van
gedichten
negen gedichten (plus 2)
Neem plaats aan mijn
Bijbelleesrooster met uitgewerkte opzet
rechterhand
voor een kort ochtend- of avondgebed
Leven naar het koninkrijk – van
Bijbelleesrooster met uitgewerkte opzet
Hemelvaart naar Pinksteren aan voor een kort ochtend- of avondgebed
de hand van koningspsalmen
De grootste van de is de liefde – Bijbelleesrooster met uitgewerkte opzet
van Hemelvaart naar Pinksteren voor een kort ochtend- of avondgebed;
aan de hand van 1 Johannes.
gebedsrooster voor kinderen
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In de rubriek ‘Van het Steunpunt Liturgie’ in het blad EREdienst (uitgave van de
Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici) zijn de volgende artikelen verschenen:
 ‘Gemeente en liturgie (1)’. Jg. 37 nr. 2 (2010)
 ‘Gemeente en liturgie (2)’. Jg. 38 nr. 4 (2011)
 ‘Liturgie en samenspel. Wat voetbal over liturgie te zeggen heeft’. Jg. 37 nr.
4 (2010)
 ‘Avondmaalsviering rond Pasen’. jg. 38 nr. 1 (2011)
 ‘De Paaskaars’ jg. 38 xx (2011)
 ‘Oh, oh, Opwekking. Over de omgang met een speciaal repertoire’. Jg 39
nr. 3 (2012)
 ‘In verband met de preek… Over de schriftlezingen in de kerkdienst’. Jg. 40
nr. 2 (2013)
 ‘Samenspel. Over liturgie als teamwork’. Jg. 40 nr. 6
 ‘Variaties op een thema. Over liturgie en variatie’. Jg. 41 nr. 2
 ‘Wie ben je? Over het opstellen van een muziekprofiel’. Jg. 41 nr. 5
 ‘De kracht en de zwakte van de herhaling’. Jg. 42 nr. 1
 ‘Liturgische gastvrijheid’. Jg. 42 nr. 4
 ‘De drieslag van de kerkelijke feesttijden’. Jg. 42 nr. 6
 ‘Doe dit telkens opnieuw’ – Maar waar? Over het vieren van de Maaltijd
van de Heer in kerk of kring – jg. 41 nr. 3, mei 2014, 4-10.
 De baard, het bal en de achtertuin. Openbare geloofsbelijdenis voor het
voetlicht. – jg. 43 nr. 5, september 2016, 10-16.
 De houten broek is uit de mode – jg. 44 nr. 4, juli 2017
 Votum en groet – jg. 44 nr. 6, november 2017

Vorming en toerusting
Het Steunpunt Liturgie kan gemeenteavonden verzorgen, korte trainingen of
cursussen bieden, al dan niet in samenwerking met anderen.
Neem voor meer informatie contact op.

Kon. Wilhelminalaan 3-5
3818 HN Amersfoort
t. 033 258 6484 (di, wo en do tijdens kantooruren)
e. liturgie@gkv.nl
i. www.steunpuntliturgie.gkv.nl
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