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‘Lente in West’ 
Handreiking voor het gesprek in de gemeente  

(kringen, jeugdwerk, gemeenteavond, leeftijdsgroepen, etc.)  
 
Datum: 7 april 2022 

 
 

 

In twee weekbrieven is al eerder aandacht besteed aan het thema ‘Lente in West.’ 

In de kerkenraad is de afgelopen periode meerdere keren gesproken over dit onderwerp. 

Dat heeft een duidelijke reden. 

Om ons heen zien we mensen, jong en oud, de kerk verlaten en regelmatig ook het geloof 

loslaten. Dit baart ons zorgen.  

Misschien herken jij dit vanuit je omgeving, of zie je het bij je kinderen, familie of 

vrienden. 

 

Deze ontwikkeling zien we niet alleen in onze kerk maar dit speelt overal in het land.  

De overdracht van het evangelie in de generaties stokt. De westerse cultuur is heel 

seculier geworden. We ademen geen christelijke lucht meer in. Veel mensen vinden de 

kerk nog wel waardevol, maar ze speelt geen rol in het ritme van hun leven. Er is een 

kloof ontstaan tussen de kerkdienst en de leefwereld van mensen die niet bij de kerk 

horen – in de manier van denken, in de taal, in gewoonten. 

Soms brengt deze ontwikkeling een soort van verlamming met zich mee in de zin van:  

wat moeten we hiermee? Wat we ook zien is dat deze ontwikkeling ontkend wordt. 

 

Opzet van de bezinning in de kerkenraad. 

Wij zijn als kerkenraad van mening dat we onze ogen hiervoor niet kunnen sluiten. 

We hebben tot nu toe drie vergaderingen gehad waarin we ons met dit thema hebben 

beziggehouden. 

We zijn ons gaan verdiepen in het boek ‘Lente in de kerk’, van ds. René van Loon.  

In dit boek gaat hij uitvoerig in op deze problematiek. Hij noemt dit een crisis.  

Toch is zijn pleidooi niet om bij de pakken neer te gaan zitten.  

Hij wijst op diverse hoopvolle tekenen van opbloei in ‘oude’ kerken. Vandaar de titel van 

zijn boek: ‘Lente in de kerk.’ Hij schrijft: ‘God geeft de groei, opbloei vraagt om 

voortdurend gebed en het zoeken naar nieuwe wegen.’ 

God geeft het geloof èn tegelijk is het voor ons de vraag waar liggen mogelijk nieuwe 

wegen. 
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Hoe verder? 

Het is de bedoeling om in de komende maanden, naast de diensten die we kennen, een 

proef te doen met twee verschillende soorten ochtenddiensten. 

 

We kunnen de huidige en proefdiensten qua liturgie als volgt weergeven; 

− Versie A is de dienst zoals we die nu in de regel hebben 

− Versie B is een dienst zoals versie A maar dan met enkele liturgische wijzigingen 

− Versie C is een dienst met verdergaande liturgische wijzigingen (in het concept van 

dubbele ochtenddiensten zou versie C de invulling van een 2e ochtenddienst kunnen 

zijn)  

 

Op 17 april en 29 mei zullen de diensten invulling krijgen volgens versie B. 

Op 8 mei en 5 juni zullen de diensten invulling krijgen volgens versie C. 

Het is de bedoeling dat we als kerkenraad de bezinning op dit onderwerp in juni afronden 

en tot een besluit komen. 

 

Om nu alvast een beeld te krijgen hoe een dienst er met een wat andere liturgie uit zou 

kunnen zien voegen we de volgende links toe;  

− Dienst Nieuwe Kerk Utrecht. Voorganger ds. Dirk de Bree. 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1341/events/recording/164836800001341 

 

− Noorderlicht, Prinsekerk, Rotterdam. Voorganger ds. René van Loon. 

https://www.youtube.com/watch?v=xBB9R1mX1nU 

 

We vragen als kerkenraad: 

− Wil je met ons meebidden en met ons meedenken? 

Voor het meedenken is een opzet gemaakt voor de kringen, het jeugdwerk, de 

gemeenteavond, de leeftijdsgroepen, etc. 

 

Opzet voor kringen, jeugdwerk, leeftijdsgroepen, gemeenteavond, etc. 

Begin met gebed 

Leg de nood van de gemeente en de mensen om je heen in gebed aan God voor en vraag 

om wijsheid en inzicht. 

 

Gesprek 

− Ga met elkaar in gesprek aan de hand van bijgevoegde notitie:  

‘Gedachten over de invulling van twee liturgievormen.’ (zie tabel onder) 

− Maak een kort verslag van de reacties op onderstaande vragen en mail dit naar de 

scriba. scriba@westerkerkveenendaal.nl 

 

Vragen voor de kringen 

1. Als kerkenraad zien we al geruime tijd dat mensen om ons heen, jong en oud, de 

kerk verlaten en regelmatig ook het geloof loslaten. 

Dit baart ons zorgen. Daar kunnen we de ogen niet voor sluiten. 

Herken jij dit? 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1341/events/recording/164836800001341
https://www.youtube.com/watch?v=xBB9R1mX1nU
mailto:scriba@westerkerkveenendaal.nl
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2. Tegelijk verlangen we ernaar dat de Westerkerk een plek van geestelijke 

vernieuwing is en zal blijven voor alle generaties. Vandaar ons motto ‘Lente in 

West’. Dit vraagt om een diepe afhankelijkheid van God en om bereidheid tot 

aanpassing waar nodig om nieuwe generaties hopelijk vast te houden. 

a. Hoe beleef jij dat? 

b. Hoe zouden we deze afhankelijkheid meer tot uitdrukking kunnen brengen? 

 

3. We zoeken een weg om ruimte te geven aan verschillende geloofstalen in de 

gemeente, verschillende manieren om God en elkaar te ontmoeten en naar zijn 

Stem te luisteren. 

a. Hoe sta je tegenover het idee van twee morgendiensten in de Westerkerk met 

een verschillend karakter, waarbij de tweede dienst zich dan met name zal 

richten op de jongere generaties? 

b. Hoe sta je tegenover het idee om in één morgendienst meer ruimte te geven 

aan elementen als bijvoorbeeld lofprijzing, inbreng van jongeren en/of meer 

interactie met de gemeente? 

 

Gedachten over de invulling twee liturgievormen. (liturgie versie A en C) 
 

 Versie A;  

1e morgen en avonddienst 
  

Versie C 

2e morgendienst 

Gemeen-
schappelijke 
elementen 

Prediking uit OT + NT, Gods blijvende verbond met Israël en in 
Christus ook met de volken, harten raken en oproepen tot 
bekering, mag/moet schurend zijn, Gods genade in Christus 

centraal, geloof én navolging, genade die vernieuwend 
doorwerkt in het hele leven, oproep tot gebed, dienst en 

getuigenis 
Votum en groet, Gods geboden, de geloofsbelijdenis en de 

zegen krijgen in beide diensten een plek, de invulling mag 
verschillen 
Samen koffie drinken van 10.30-10-50 uur  

Aanvangstijd 8.45 uur (alternatief 9.00 
uur) 

10.45 uur (alternatief 11.00 uur) 

Onderlinge 
ontmoeting 

Tijdens koffiedrinken na de 
dienst van 10.10-10.40 uur 

Tijdens koffiedrinken voor de 
dienst vanaf 10.20 uur (tot 10.40 

uur) 
1x maand maaltijd na de dienst 

(ieder neemt wat mee, van ca. 
12.00-13.00 uur) 
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Stijl Meer ingetogen, met 
stilte/meditatieve momenten. 

Beleving van een klassieke, 
gereformeerde dienst.  

Ambtsdragers kleden zich 
‘klassiek’.  

Afwisselend ingetogen en meer 
uitbundig, maar ook met 

stilte/meditatieve momenten. 
Beleving van een eigentijdse 

evangelisch-protestantse dienst 
(ruimte voor uiten gevoelens). 
Mag verrassen. 

Ambtsdragers kleden zich 
verzorgd-eigentijds.  

Prediking Bijbeluitleg zoals we gewend 
zijn. 

Standaardvertaling: HSV (met 
vergelijking naar NBV21) 
Ca. 30 minuten 

 

Bijbeluitleg met (meer) aandacht 
voor morele en existentiële 

vragen en praktische toepassing 
in het dagelijkse leven. 
Standaardvertaling: NBV21 (met 

vergelijking naar HSV) 
Ca. 20 minuten (eventueel 

opknippen in delen) 
Ruimte voor filmpjes of interactie 
met aanwezigen 

Liederen Liedboek voor de Kerken + 
Psalmen OB + andere bekende 

gezangen en liederen uit 
bijvoorbeeld OTH 

Alleen Nederlandstalige liederen 

Nieuwe Liedboek + DNP + OTH + 
Opwekking/Worship + Taizé-

achtig  
Begin van de dienst tijd van 

lofprijzing en aanbidding 
(meerdere liederen). Ook 
liederen in andere talen 

Muzikale 
begeleiding 

Orgel en piano, af en toe 
cantorij,  klassiek muziekteam 

of zanggroep. 

Moderne muziekteams en piano, 
geen orgel. Kinderen en jongeren 

af en toe betrekken bij voorzang. 

Gebed Door de predikant Door de predikant met 

inschakeling van anderen 

Kinderen Kinderoppas tot en met groep 

1-2 
Geen Bijbelklas (oudere 

kinderen mee naar de kerk) 
Kindermoment (kinderen komen 
even naar voren) 

Wekelijks kinderoppas en 

Bijbelklas groep 3-4 
Groep 5-6 en 7-8: 1 x 2 weken 

Bijbelklas 
Kindermoment op weg naar de 
Bijbelklas 

Kerkelijke 
feestdagen 

Dienst om 8.45 uur in de eigen, 
klassieke stijl  

Dienst om 10.45 uur in de eigen, 
moderne stijl 

Kerstavond en Tweede 
Kerstdag/Paasdag in stijl tweede 

dienst 

Overige 

aspecten 
 

Preken vanaf de preekstoel, in 

toga, academische predikanten.  
Predikanten andere wijken gaan 
voor in 1e dienst. 

Ruimte voor getuigenissen uit de 

gemeente en de wereldkerk 
vanaf katheder/podium.  
Bij voorkeur geen toga. 

Ook sprekers uit andere kerken & 
hbo-theologen. 

Predikanten andere wijken alleen 
wanneer ze meegaan in deze 
stijl. 

 


