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Inleiding 
De commissie heeft in de afgelopen maanden een antwoord gezocht op de vraag van de 
kerkenraad welke liederen gezongen kunnen worden in de eredienst.  
De commissie heeft gekozen voor een pragmatische aanpak. We realiseren ons dat de 
Sionskerk een brede gemeente is met verschillende wensen en voorkeuren voor liederen.  
De praktijk was tot voor kort, 2 psalmen OB, 2 psalmen NB en 2 gezangen. 
Bij het zoeken naar een antwoord heeft men steeds de hele gemeente, zoals deze ’s 
zondags samenkomt in de Sionskerk, voor ogen gehouden. Tijdens deze zoektocht zijn een 
aantal spanningsvelden geconstateerd, uitgangspunten opgesteld en een aantal 
overwegingen laten meewegen bij het bepalen van de keuze.  
 

Uitgangspunten bij het kiezen van liederen: 

 We hebben de hele gemeente op het oog. We houden rekening met kinderen, 
jongeren en ouderen. 

 We willen de verbondenheid met Israël bewaren. Psalmen blijven hun bijzondere 
plaats in onze erediensten houden.  

 Liederen moeten bijdragen aan een ontmoeting met God 

 We willen ons niet beperken tot de liederen van onze tijd en cultuur. Liederen van de 
kerk van alle eeuwen, landen en culturen zijn een verrijking van ons geloof. 

 Er is niet alleen plaats voor nieuwe liederen die direct aanspreken. Een nieuw lied 
mag ook tijd vragen om eigen te kunnen worden.  

 Liederen moeten zingbaar zijn in een grote gemeente en passen bij het eigen 
karakter van de eredienst.  

 We willen de muzikale gaven en talenten in de gemeente meer gaan benutten.  

 Goede muzikale begeleiding moet mogelijk zijn. De noodzakelijke faciliteiten moeten 
er zijn (geluidsversterking).  

 De predikant heeft de vrijheid om die liederen te kiezen die passen in de liturgie. Hij is 
namelijk de eerst verantwoordelijke voor de eredienst. De keuze die de wijkpredikant 
maakt uit andere bundels wordt voorlopig per kwartaal geëvalueerd door een kleine 
commissie.  

 Bij de liedkeuze willen we vasthouden aan onze identiteit als Hervormde gemeente, 
die samenkomt in de Sionskerk. Inhoudelijke toetsing is noodzakelijk.  

 De kerkenraad moet verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de keuze van de 
liederen in de eredienst.  

 
De keuze 
Het lijkt de commissie goed dat we voorlopig gebruik maken van de  oude psalmberijming en 
van het Liedboek voor de kerken. De overstap naar het Nieuwe liedboek lijkt de commissie 
op dit moment een stap te ver. 
Verder stelt de commissie voor om in de eredienst ook andere liederen te zingen uit diverse 
bundels. 
In de keuze van de andere liederen wordt gezocht naar verbreding van de  liedkeuze,  
o.a. door het aanleren van nieuwe liederen.  
Het kinderlied heeft inmiddels een plaats in de eredienst.  
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