Taak en functie van de werkgroep liturgie

De zondagse erediensten zijn ‘het visitekaartje’ van onze gemeente.
Daar:
• kan God gevonden worden.
• ontmoeten we elkaar en God.
De kerkorde geeft in artikel VII en ordinantie 5 de leidraad voor de eredienst aan. In
de eredienst komt het leven van de gemeente geconcentreerd samen (Kerkorde en
ordinanties van de PKN).
Wij willen:
• rekening houden met de pluriformiteit van onze gemeente. De werkgroep luistert goed naar
de stemmen uit onze gemeente en heeft oog voor ontwikkelingen in kerk en maatschappij.
• kijken naar andere kerken en gezindten en de vormen die zij hanteren.
• het zingen van opwekkingsliederen en evangelische liederen in de ‘gewone’ erediensten tot
een minimum beperken. Dit is in overleg met de kerkenraad besloten. Wij willen stijlvolle
liederen zingen, goed zingbaar en op het orgel goed te begeleiden. Het zijn liederen die te
vinden zijn in het ‘Liedboek, zingen.
•
bidden in huis en kerk’ en andere liederenbundels met een duidelijk Bijbelse inhoud.
Het doel van de werkgroep is:
• een ‘denktank’ te zijn over liturgie.
• liturgisch vorm te geven aan de ‘gewone’ eredienst, die recht doet aan het karakter van
onze gemeente. Dat zijn voor ons die diensten die niet onder verantwoordelijkheid staan
van een andere speciale commissie, zoals kinderthema-, gezins-, zending, of vakantieweek
diensten. Wèl: Maaltijd van de Heer-, Stille Week- en Goede vrijdag diensten, enzovoort.
• muziekbeleid: samenhang scheppen tussen liturgievorm en muzieksoort.
• het doen van voorstellen en aanbevelingen aan de kerkenraad, gevraagd of ongevraagd
betreffende vraagstukken op liturgisch gebied;
• toerusten van de gemeente op liturgisch gebied; d.m.v. cursus of via ‘Samenspraak’ en
website.
Tot onze taken behoren o.a., naast bezinning op wat er gebeurt in de eredienst:
• aandacht voor een goed verloop van het kerkelijk jaar: afstemming orde van dienst en
antependia. (bekleedsel in de liturgische kleur van de dag).
• stroomlijnen van de praktische en inhoudelijke zaken rondom diensten zoals
Gedachteniszondag, Gedachtenisdienst nieuw geborenen (Pasen), projectdiensten,
enzovoort.
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•

•

extra muzikale omlijsting van diensten, b.v. een ad hoc koor of solisten
enzovoort.coördineren van een lectorengroep die schriftlezingen tijdens de eredienst
verzorgt.
verantwoordelijk voor het invullen van de preekrooster van de erediensten in de Mieden.

Goed is het om contacten te onderhouden met kindernevendienst, bloemen -cie, beamer –cie, ‘Stille
Week –cie, organist en koster, preekvoorziening, zondagsbriefredactie, enz. Er is een jaarrooster voor
de erediensten. De werkgroep liturgie valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Deze
kan het werk delegeren aan de werkgroep liturgie. De werkgroep rapporteert de kerkenraad door
middel van de vergadering notulen en besluitenlijst. De werkgroep vergadert ongeveer vijf keer per
jaar. Er is dan een agenda aanwezig die de leden enkele dagen van te voren ontvangen.
De werkgroep bestaat momenteel uit zeven leden:
• een predikant,
• een kerkmusicus,
• vijf geïnteresseerde gemeenteleden bij de eredienst.
Van de leden wordt verwacht dat zij deskundig zijn op het gebied van liturgie, theologie en
kerkmuziek of daarvoor interesse en feeling hebben.
Een uitdaging blijft het nieuwe wegen te zoeken voor een kerkdienst. Het concrete
werk van de werkgroep liturgie is een hele ontwikkelingsgang: werken aan de opbouw van de kerk en
van haar liturgie. Liturgie is in beweging blijven, kwetsbaar zijn en juist daarom krachtig.
Uitgave: mei 2015.
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