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1. Inleidend 
Om op een zinvolle manier om te kunnen gaan met liturgie, inclusief muziek, is het goed om te weten 

waar de verantwoordelijkheid ligt. Dit punt wordt duidelijke gemaakt door de Kerkorde. Meer nog 

dan de ´oude´ kerkorde wordt dat duidelijk uit de nieuwe, die volgens het besluit van de synode van 

Ede 2014 met ingang van 1 juli 2015 van kracht zal zijn. In deze KO staat als artikel C37.1:  

De kerkenraad ziet toe op een inrichting van de kerkdiensten die is tot eer van God en die de 

opbouw en eenheid van de gemeente dienst.  

Deze verantwoordelijkheid vraagt om beleid. De kerkenraad kan dat zelf ter hand nemen, maar deze 

taak ook delegeren. In dit geheel van beleidsvorming en – uitvoering kan een coördinator liturgie11  of 

een coördinatiegroep een plaats krijgen.  

In deze notitie worden een aantal aandachtspunten m.b.t. tot zo’n coördinator en het werkveld 

opgenoemd. Bij veel van die aandachtspunten wordt via voetnoten verwezen naar ander materiaal 

dat bij het Steunpunt Liturgie te verkrijgen is.  

 

                                                             
1
 Overal waar in deze notitie coördinator staat, kan ook liturgiecommissie/taakgroep eredienst worden gelezen.  

mailto:liturgie@gkv.nl


2. Noodzaak van coördinatie (1)  
De kerkenraad is de hoofdverantwoordelijke voor de kerkdiensten. In de traditie van de 

gereformeerde kerken is die verantwoordelijkheid in de praktijk altijd een gedeelde 

verantwoordelijkheid geweest: de kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleggen van de diensten, 

maar de verantwoordelijkheid voor de inhoud lag bij de predikant. Die ‘taakverdeling’, waarbij de 

predikant de invulling van de dienst verzorgt, hangt samen met de eigen traditie, waarbij het accent 

op de preek ligt, en alles wat daarbij komt – liederen, gebeden, schriftlezingen – georiënteerd is op 

de preek.  

In dit verband is het volgende van belang:  

1. Vanuit bezinning op liturgie komt steeds meer in beeld dat de preek één van de onderdelen 

is van liturgie, niet het centrale brandpunt. Dat leidt tot het inzicht dat niet alles in een dienst 

vanuit de preek ingevuld hoeft te worden; diverse liturgische onderdelen hebben een 

zelfstandig karakter.2 

2. Kerkmusici met een officiële kerkmuzikale opleiding in hun bagage zijn er o.a. voor opgeleid 

om liturgische keuzes te maken m.b.t. liederen en andere kerkmuziek. Zij/hij is dus opgeleid 

als eerste en gelijkwaardige gesprekspartner van de predikant. Dat betekent niet dat dit 

daarom ook zo moet in onze praktijk; maar wel betekent dit dat hij/zij de eigen en 

gelijkwaardige vakkennis in kan en wil brengen en dat het ook jammer is om daar geen 

gebruik van te maken.3 

3. Het aantal actieve betrokkenen bij de voorbereiding en de uitvoering van een kerkdienst is 

de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dat betekent dat afstemming steeds belangrijker wordt. 

Predikanten zijn gewend om een dienst in de week daaraan voorafgaand voor te bereiden en 

in te vullen. Andere spelers hebben bij hun werk een langere voorbereidingstijd nodig (dat 

geldt vooral voor musici, maar ook voor kinderwerkers). Daarom is het van belang dat er een 

ruimere planning wordt gehanteerd, met een goede inhoudelijke afstemming, zodat ieder de 

voorbereidingstijd krijgt die nodig is om zijn/haar taak in verantwoordelijkheid uit te voeren. 

Het kan ook betekenen dat er een goede inhoudelijke taakverdeling wordt gemaakt.  

 

3. Noodzaak van coördinatie (2)  
Het aantal keuzemogelijkheden m.b.t. de liturgie is sterk gegroeid. Er zijn bijvoorbeeld verschillende 

mogelijkheden t.a.v. de orden van dienst (Orde B, C, D). Ook zijn er verschillende mogelijkheden t.a.v. 

bepaalde liturgische elementen (bijvoorbeeld t.a.v. de Geloofsbelijdenis: Nicea, Apostolicum, 

gesproken, gezongen [diverse mogelijkheden]  et cetera). De afwisseling kan aan ‘het toeval’ worden 

overgelaten, waarbij het komt zoals het komt. Je kunt ook welbewuste keuzes of afspraken maken 

(bijv. in de weken voor Pasen / Kerst welbewust altijd Orde C vanwege de plaats van Schuldbelijdenis 

en Genadeverkondiging hierin. Of op de kerkelijke feestdagen altijd Orde D inclusief avondmaal, 

vanwege het vierende karakter van deze Orde).  

Ook worden er steeds vaker wensen t.a.v. liturgie op tafel gelegd. Ook op dit punt is het van groot 

belang om doordacht en beleidsmatig hiermee om te gaan, en ook deze zaken niet van ‘toeval’ of het 

al dan niet nemen van initiatieven af te laten hangen. Ook hier zal dus sprake moeten zijn van 

                                                             
2
 Zie hiervoor de NOTITIE BASISKENNIS LITURGIE.  

3
 Zie hiervoor ANJE DE HEER, ‘Samenspel. Liturgie als teamwork.’ In: EREdienst jg. 40 nr. 6 , november 2013.  



afstemming en doordachte planning. En natuurlijk van welbewuste keuzes, want niet iedere wens of 

ieder idee is het waard om uitgevoerd te worden.  

Kenmerkend voor liturgische ontwikkelingen vanaf het vierde kwart van de 20ste eeuw tot heden is 

die van de zogenaamde bricolage-liturgie. Met die term wordt de praktijk bedoeld waarbij er geen 

uniforme structuur en praktijk meer is, maar per dienst allerlei elementen bij elkaar worden 

‘gesprokkeld’, de ene keer zus, de andere keer zo.4  

Binnen de GKv is de bricolage-liturgie inmiddels sterk aanwezig. Bijvoorbeeld t.a.v. liederen: niet 

langer één bundel maar liederen uit allerlei tradities, stijlen en praktijken. Of: de ene keer de Tien 

Geboden vanuit nieuwtestamentisch perspectief, de volgende keer voor kinderen, de week daarna 

niets, dan ‘iets vervangends’, en weer op een ander moment uitgebreid geparafraseerd,  et cetera, et 

cetera. Of: in één dienst zowel een Kyrie & Gloria met cantorij als een praise-blok met band.  

De aantrekkelijkheid van deze bricolage-liturgie is voor velen de afwisseling, en de aandacht voor 

veelkleurigheid. Tegelijk is het gevaar van deze bricolage-praktijk evident: de kerkdienst wordt tot 

speeltuin, tot los zand, tot een overdosis van prikkels. De bricolage-liturgie vraagt dus om 

doordenking, afstemming en coördinatie. 

 

4. Noodzaak van coördinatie (3)  
De laatste zin in het vorige stukje reikt een derde noodzaak voor coördinatie aan. De eerste noodzaak 

kwam voort uit het gegeven dat er meer mensen een actieve rol hebben in de kerkdienst  - het is 

druk geworden voor in de kerk. De tweede noodzaak kwam voort uit het gegeven dat er steeds meer 

gebeurt tijdens de kerkdienst, en bovendien dat datgene wat er gebeurt behoorlijk veelvormiger is 

geworden - de kerkdienst is in alle opzichten voller geworden.  

Deze twee oorzaken worden gekenmerkt door de woorden druk en vol/veel. Dat brengt automatisch 

met zich mee dat een ander belangrijk aspect van de kerkdienst, namelijk het meditatieve aspect 

gemakkelijk in de verdrukking komt. ‘Drukte’ en ‘vol’/’veel’ is gaat al snel ten koste van bezinning en 

meditatie; die twee zijn gebaat bij ruimte, rust en evenwicht. Nu gaat het er niet om dat het een 

tegen het ander wordt uitgespeeld. Maar wel benadrukt dit derde gegeven het belang van 

coördinatie. Coördinatie gaat niet alleen over organisatie, maar ook over afstemming en evenwicht.  

 

5. Voorvraag  
Als het gaat om de coördinerende taak rond kerkdienst en liturgie  is er een uiterst belangrijke 

voorvraag: Gaat het bij deze functie alleen om coördinatie of ook om een regisseurstaak? 

Het eerste is meer praktisch, het tweede daarnaast ook inhoudelijk. Het is een belangrijk punt om je 

van te voren hierover te buigen omdat dit een rol speelt bij de samenwerking met inhoudelijke 

spelers in het veld, zoals de voorganger(s) etc. Kies een helder uitgangspunt (alleen praktisch / ook of 

vooral inhoudelijk) zodat dit voor alle spelers in het veld duidelijk is en het later geen problemen op 

kan leveren.  

                                                             
4
 Bricolage is letterlijk: knutselen, do it yourself. Een andere term is Blenden (mixen). Uit Amerika is het begrip 

Blended worship overgewaaid; met dit begrip wordt in principe het ‘mixen’ van diverse stijlen en praktijk 
bedoeld, maar dan wel binnen een sterke, doordachte liturgische structuur.  



Uit het voorgaande, de drie noodzaken voor coördinatie, valt overigens wel te concluderen dat het 

de voorkeur heeft om de coördinatie niet alleen organisatorisch, maar ook inhoudelijk te laten zijn.  

6. Aandachtspunten  
1. Het is voor een coördinator belangrijk weet te hebben van het speelveld: 

a. Grondpatroon christelijke eredienst plus betekenis daarvan5 

b. Kerkrechtelijke bepalingen6 

c. Kennis van en inzicht in de landelijke afspraken en besluiten m.b.t. liturgie en 

kerklied7 

2. Wat is het beleid ter plaatse?  

a. is er sprake van een visie en bijbehorend beleid t.a.v. liturgie in het algemeen?  

b. is er sprake van een visie en bijbehorend beleid t.a.v. de liturgische muziek?  

c. Zo nee: initieer het maken van beleid op de beide terreinen8 

3. Benoem het belang van eigen vorming en toerusting, en de voortdurende verdere 

ontwikkeling van het liturgisch fingerspitzengefühl 

4. Planning lange termijn9 

a. inhoudelijk 

i. Kerkelijk jaar10 

ii. Overige:  

1. doelzondagen of -perioden (bijv. ontdekzondag, vredeszondag)11 

2. gemeenteprojecten 

3. tijden en gelegenheden (bijv. Avondmaal, Openbare 

Geloofsbelijdenis, Bevestiging ambtsdragers, Bid- en dankdagen) 

4. schoolvakanties12 

b. praktisch 

i. alle spelers op het veld in kaart hebben, van voorganger tot beamteam, van 

kind van dienst tot bloemschikker 

ii. weten wie welke verantwoording heeft, hoe het qua organisatie loopt 

                                                             
5
 Zie hiervoor de Notitie BASISKENNIS LITURGIE.  

6
 Zie allereerst de (nieuwe) Kerkorde, artikel C37. Verder ook C38 t/m 40, C46. Bij de Kerkorde komen generale 

regelingen. Rond artikel C37 is dat de Generale Regeling voor de kerkdiensten (zie C37.2). Zolang die regeling 
nog niet verschenen is, gelden verschillende eerder besluiten en afspraken. Zie voor verdere informatie de 
Notitie LITURGIE EN KERKORDE, verkrijgbaar bij het Steunpunt Liturgie.  
77

 Een overzicht van de besluiten en ontwikkelingen van de afgelopen jaren is te vinden in de Notitie 
LITURGISCHE BESLUITEN EN ONTWIKKELINGEN VANAF 1993. Voor het kerklied (Geref. Kerkboek, Liedboek, overige 
liederen) zie de Notitie LIEDEREN EN GEZANGEN. Voor liturgische teksten en liturgische formulieren zie de Notitie 
FORMULIEREN, OUD EN NIEUW, en de Notitie GEBEDEN.  
8
 Ten aanzien van liturgie algemeen: zie de Notitie VISIEDOCUMENT LITURGIE. Ten aanzien van liturgische muziek: 

Zie de Notitie BELEIDSVORMING KERKMUZIEK met de bijbehorende Documentatiemap. Verder zijn van belang de 
drie handreikingen t.a.v. het kerklied die deputaten Liturgie in opdracht van de synode hebben gepubliceerd: 
rond Liedboek 2013 (inclusief het werken met een muziekprofiel (of liturgisch en kerkmuzikaal profiel), rond 
Psalmen voor Nu en m.b.t. de omgang met liederen uit Opwerkking. Deze handreiking zijn te vinden op 
www.steunpuntliturgie.gkv.nl. Deputaten Liturgie en het Steunpunt Liturgie zullen t.z.t. een integrale 
handreiking opstelling m.b.t. liturgie en kerkmuziek in een diverse cultuur.   
9
 Op dit punt kan de Notitie HET OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN goede informatie bieden.  

10
 Zie hiervoor de Notitie HET KERKELIJK JAAR, de Notities ROND HET PAASFEEST I: VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN en Rond 

HET PAASFEEST II: HEMELVAART EN PINKSTEREN en de Notitie ROND HET KERSTFEEST. Verder zijn er rond het kerkelijk 
jaar en de verschillende deelperioden diverse documentatiemappen verkrijgbaar. Ook verzorgt het Steunpunt 
Liturgie bijbelleesroosters en kalenders voor de tijd rond Kerst en de tijd rond Pasen.  
11

 Het Steunpunt Liturgie verzorgt ieder jaar een overzicht.  
12

 Zie voor de actuele data: http://www.rijksoverheid.nl (zoekterm: schoolvakanties + jaar) 

http://www.steunpuntliturgie.gkv.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/


iii. Onderscheid kunnen aanbrengen tussen primaire en secundaire rollen in de 

liturgie en tussen initiërende verantwoordelijkheid en uitvoerende 

verantwoordelijkheid.  

5. Planning korte termijn 

a. per dienst 

i. wie vervult de primaire rollen (voorganger, begeleider, voorlezer, 

voorbidden, kindmoment) 

ii. Zijn er extra’s? Waarom, waartoe? Past dit in het geheel? 

iii. Afstemming: vertoont het geheel een liturgisch evenwicht? Voldoet het aan 

het grondpatroon van de christelijke eredienst? 

iv. wie is het aanspreekpunt bij de voorbereiding van de dienst, en na afloop 

van de dienst (voor complimenten of klachten) 

6. Verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de coördinator13 

a. Wat zijn de taken en bevoegdheden? 

b. Aan wie of wat legt de coördinator verantwoordelijkheid af, wanneer en waartoe  

c. Hoe wordt er getoetst? Hoe vaak? Wat zijn de ijkpunten? 

d. Wie beslist bij verschil van mening?  

7. Goede werkstructuur 

a. Het is duidelijk waar de eindverantwoordelijkheid ligt en waar de gedelegeerde 

verantwoordelijkheden liggen  

b. Er is een heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden 

c. Er is een goede overlegstructuur14 
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 Het lijkt misschien pietluttig om dit te benoemen, maar in de praktijk is dit van groot belang, vooral omdat er 
vaak sprake is van veel spelers, en omdat er t.a.v. de invulling van kerkdiensten vaak sprake is van allerlei 
wensen, ideeën en verwachtingen.    
14

 Zie voor al deze aspecten het (voorbeeld)schema op de volgende pagina.   

Achtergronden?  

In de traditie van de kleine gereformeerde kerken was vanouds weinig overleg rond de 

kerkdiensten, omdat de predikant de samensteller én de uitvoerende was. Dat is gewijzigd – het is 

letterlijk en figuurlijk druk geworden voor in de kerk. Maar de praktijk loopt qua denken, qua 

organisatie en qua overleg nog behoorlijk achter op die situatie. Dat heeft ook te maken met de 

verschijnsel dat je van het ene uiterste gemakkelijk doorschiet naar het andere uiterste. In dit 

geval: van een strakke organisatie en één handelende figuur naar een losse situatie waarin van 

alles mogelijk is en velen acteren.  

Zowel inhoudelijk als praktisch vraagt dat om regie, afstemming en coördinatie. Meer over deze 

uitgangspunten is te vinden in het artikel Samenspel. Over liturgie als teamwork. Het verscheen in 

de rubriek Steunpunt Liturgie van het blad EREdienst, jg. 40 nr. 6 (november 2013). Het artikel 

kan worden aangevraagd bij het Steunpunt Liturgie.  

Verwante artikelen in dezelfde rubriek:  

 Variaties op een thema. Over liturgie en variatie. EREdienst jg. 41 nr. 2, maart 2014 

 De kracht en zwakte van de herhaling. EREdienst jg. 42 nr. 1, januari 2015 

 Gemeente en liturgie (1). EREdienst jg. 37 nr. 1, januari 2010 

 Gemeente en liturgie (2). EREdienst jg. 38 nr. 4, augustus 2011 

 

 



7. Overlegstructuur 
Hieronder is een overlegstructuur voor de liturgische praktijk in kaart gebracht. Het gaat aan de ene 

kant om een globale structuur die aan de situatie ter plaatse kan worden aangepast; niet alles wat er 

genoemd is zal overal aanwezig zijn. Het gaat ook niet om een ideaalplaatje.  Wel gaat deze structuur 

uit van een doordenking van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Na het schema volgen nog 

wat suggesties voor het overleg in praktijk.  

Liturgisch overleg 

een structuur voor de liturgische praktijk met diverse spelers  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ouderling van dienst 

predikant(en) cantor 

(kinder)cantorij, zanggroep voorlezer

s 

voorbidders 

collectanten 

instrumentalisten, band 

organisten, pianisten 

verzorger kindmoment 

leiders kindernevendienst 

bloemschikkers / liturgische                  

kunst 

KERKENRAAD 

hoofdverantwoordelijke instantie 

art. C37.1 KO: ‘De kerkenraad ziet toe op een inrichting van de kerkdiensten die is tot eer 
van God en die de opbouw en eenheid van de gemeente dient’ 

LITURGIECOMMISSIE/-TAAKGROEP/-WERKGROEP 

gedelegeerde verantwoordelijkheid; coördineert de verschillende onderliggende 
aandachtsgebieden en overziet het geheel   

COÖRDINATOR LITURGIE 
REGISSEUR LITURGIE 

streamteam 

beamteam of makers liturgieblad 

koster 

coördinator 

van dienst 



8.a Toelichting 
Kerkenraad: Het schema start bovenaan met de kerkenraad. Dat is conform art. C37.1 van de 

Kerkorde, maar het is vooral ook om duidelijk te maken waar de eindverantwoordelijkheid ligt. Vanaf 

de kerkenraad lopen drie peilen. Allereerst een peil naar de liturgiecommissie (taakgroep, of welke 

naam ook maar gehanteerd wordt), daar ligt de gedelegeerde verantwoordelijkheid. Zie hierbij ook 

par. 5 en par. 6.6. Daar komen nog twee pijlen bij, namelijk naar ‘predikant(en)’ en ‘cantor’.  De 

achtergrond hiervan is dat in een kerkdienst twee terreinen elkaar treffen, namelijk het terrein van 

de theologie en het terrein van de (kerk)muziek. Dat zijn twee verschillende disciplines, twee 

vakgebieden. De een weet als het goed is veel van theologie (en een beetje van kerklied en 

kerkmuziek), de ander weet als het goed is veel van kerklied en kerkmuziek (en een beetje van 

theologie). Samen bestrijken zij het terrein van liturgie. Het is aan de kerkenraad om naar vermogen 

te zorgen voor een goede predikant, het is ook aan de kerkenraad om te zorgen voor een goede 

kerkmuzikaal eindverantwoordelijke.15  

In het schema staan ter rechterzijde alle zaken die met liturgische muziek te maken hebben, en aan 

de andere kant alle andere zaken.  

Cantor: Gemakshalve wordt hier de aanduiding ‘cantor’ gebruikt. Daarmee wordt degene bedoeld 

die de verantwoordelijke is voor het muzikale onderdeel van de liturgie, m.n. de gemeentezang en 

het coachen en begeleiden daarvan. In principe is dat de cantor (ook al is die figuur er lang niet 

altijd). Is er in de gemeente inderdaad een cantor, dan neemt die de artistieke leiding op zich van het 

kerkmuzikale werk, inclusief overleg en coördinatie. Hij of zij is de directe liturgische partner van de 

predikant. Zij hebben daartoe een onderlinge overlegstructuur, waarbij ook de liturgiecommissie een 

rol speelt. Is er in de gemeente geen cantor maar wel een organist (of een andere begeleider o.i.d.), 

dan neemt zij/hij deze taken op zich.  

 

8.b Praktisch 
Per halfjaar of kwartaal: Regieoverleg: coördinator/liturgiewerkgroep, voorganger, cantor (organist). 

Lange termijnplanning.  

Per kwartaal: Liturgisch overleg met alle partners, eventueel met een uitsplitsing voor de muzikale 

poot. Uitwerking van het regieoverleg.  

Per groep (elk van de gekleurde blokjes): een coördinator (die deelneemt aan het liturgisch 

kwartaaloverleg). Uitwerking van de gemaakte afspraken.  

Koster etc.: Deze groep staat in het schema een beetje onderaan. Maar omdat dit schema geen 

hiërarchisch beeld schetst maar een werk- en overlegstructuur, is hun plaats even eervol als die van 

de anderen.  Waar nodig krijgen de mensen uit deze groep allerlei informatieve input van de andere 

betrokkenen. Zie ook hieronder bij ‘coördinator van dienst’ 

Coördinator van dienst: Het is optie om ook een coördinator van dienst aan te stellen. Zoals er een 

ouderling van dienst is of een kind van dienst dan wel een bhv’r van dienst zo kan er ook een 

coördinator van dienst zijn. Bij toerbeurt vervullen de leden van de liturgiecommissie deze taak. Zij 

zijn dan verantwoordelijk voor de praktische gang van zaken in de betreffende kerkdienst en voor het 
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 Meer hierover? Zie het in noot 3 genoemde artikel. 



doorgeven van de informatie naar – bijvoorbeeld – de koster en het beamteam.  Bovendien zijn ze 

het aanspreekpunt voor de diverse betrokkenen. Ook opmerkingen, suggesties, en zelfs klachten etc. 

vanuit de gemeente nemen zij in ontvangst. In het schema staat de coördinator van dienst in het 

midden, zonder dat verder de wisselwerking met de overige participanten is weergegeven, maar het 

zal duidelijk zijn dat die wisselwerking er is, afhankelijk van de dienst die aan de orde is. 

 

8c Gaat het lukken?  
Samenwerking staat of valt met drie dingen:  

 durf te plannen 

 hou je aan de afspraken en de werkwijze 

 besef dat het om teamwork gaat, niet om ‘je eigen ding’.  Het belang ligt bij het totaal, niet 

bij een onderdeel.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie?  
 
 
 
 
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 
 


