
H O O F D A R T I K E L

Het afgelopen half jaar is er veel gebeurd, een nieuwe ziekte 
is naar ons toegekomen. “Corona heeft alles in de war ge-
stuurd” zei een wijs mens tegen mij en hij heeft gelijk. Er is 
veel veranderd en dat geldt ook voor de kerkdiensten. Van-
af 29 maart zijn er onlinediensten geweest vanuit de Oude 
Kerk, nadat Johan Meijer vanuit zijn studeerkamer op twee 
zondagmorgens korte diensten heeft laten uitzenden.
Deze onlinediensten waren anders dan de diensten die we 
daarvoor hadden. De kerkdiensten hadden een andere litur-
gie. Zo was er geen intochtslied en meestal niet meer dan 
één schriftlezing. En de benadering was heel anders. De na-
druk op de uitzending van de dienst was veel groter dan 
eerst. Ik realiseerde me als voorganger veel meer dan eerder 
dat de meeste kerkgangers thuis zouden kijken. En dat het 
“'publiek” ook veel breder zou zijn dan onze “gewone” ge-
meenteleden. Bovendien was de sfeer voor de opname van 
de dienst ook echt één die in de buurt komt van de sfeer zo-
als die, denk ik, is in een studio. We gaven als ambtsdragers, 
koster, organist en cameraman elkaar regie-aanwijzingen, 
we maakten afspraken over de loop van de dienst en ons 
eigen bewegen. Want de mensen thuis, zij moesten het wel 
goed kunnen zien en horen. En die groep was veel groter 
dan eerst en is nog steeds veel groter.
Ik heb ook nu nog het gevoel dat het karakter van de kerk-
dienst veranderd is. Op dit moment zijn er weer diensten in 
de Oude Kerk. Maar ze zijn nog niet zoals voor Corona. En de 
liturgie is een soort mengvorm tussen de “gewone” diensten 
en de onlinediensten. De diensten zijn nog steeds sterker 
gericht op het beeld dan eerder, zonder dat de inhoud we-

zenlijk anders is. Het is heel goed mogelijk dat dat zo blijft 
en dat de diensten dus in ontwikkeling zijn geraakt door de 
omstandigheden.
De ontvangst van de diensten is ook veranderd. Veel men-
sen hebben ontdekt dat zij kunnen kijken en luisteren op 
het moment dat het hen het beste past en ook waar het hen 
het beste past. “De kerk van alle tijden en plaatsen” heeft op 
deze manier een extra dimensie gekregen.
En de diensten zijn veranderd als het gaat om liturgie, dat 
wil zeggen om wat gemeenteleden doen. Het woord “litur-
gie” heeft als grondbetekenis “werk voor het volk”. Ik vind 
dat geen mooie term, het is wat neerbuigend, maar het is 
dus datgene wat kerkgangers doen in samenwerking met 
de voorganger. En dat is aan de ene kant toegenomen, aan 
de andere kant verminderd. De samenzang is voorlopig in 
onze Oude Kerk niet mogelijk, en velen vinden dat een ge-
mis. Deze liturgische bijdrage is dus helaas verminderd (ik 
zal overigens de dag zegenen als dat voorbij is). Maar aan de 
andere kant is de liturgische bijdrage toegenomen. De inzet 
van kosters is groter geworden. De inzet van musici is groter 
geworden, meer dan eerst moeten zij muziek maken voor of 
na of tijdens de dienst. De inzet van kleine groepen zange-
ressen en zangers is toegenomen. Eerst was een dienst met 
kerkkoor of cantorij een bijzondere dienst, nu is elke dienst 
een bijzondere dienst. De inzet van de cameramannen is 
veel groter geworden. We hebben nu ook drie camera's in 
de kerk (en dat was zonder Corona ook zo geweest), en dat 
vereist nogal wat inzet. En de ervaring groeit... op al deze 
terreinen.

De kerkdienst als  
weg naar de toekomst

Ik heb dus het gevoel dat onze kerkdiensten veranderd zijn 
en als het ware in beweging zijn. De kerkdiensten zijn als 
het ware op weg, op weg naar de toekomst. Waar het pre-
cies naar toe gaat, dat weet ik niet, maar de beweging is 
onmiskenbaar. En dat is ook mooi, die beweging. En die be-
weging past bij mensen en zeker bij het christelijk geloof. 
De christenen werden in het begin “mensen van de weg”  
genoemd. En de beweging is zeker ook te zien in het Eer-
ste Testament, het geloofsboek van waaruit Jesus leefde. De 
weg door de woestijn (veertig jaar) is de geschiedenis van 
zijn volk. En Jesus zelf heeft heel wat wegen bewandeld, 
zijn levensverhaal is te zien als een echte levensweg.
De verandering in onze kerkdiensten zijn dus te zien als een 
weg. En ik denk dat we niet meer terug gaan op deze weg. 
Het belang van het uitzenden zal blijven en daarmee ook 
het belang van het beeld (naast natuurlijk het belang van 
het geluid). De kerkdienst is dus nog duidelijker niet meer 
alleen verbonden aan de kerk als gebouw, de kerkdienst 
gaat verder dan de muren van de kerk. En dat was altijd al 
zo, maar het is nu duidelijker geworden.
En in de toekomst? Ja, mijn droom is dat over een tijd de 
kerkdiensten bezocht worden door wie wil, bekeken en be-
luisterd worden door wie wil op zijn of haar tijd en plaats en 
dat de lofzang aangeheven wordt thuis of in de kerk. Want, 
zoals onze kerkvader Augustinus zei: “Zingen is twee maal 
bidden”.
Dat is mijn droom, mijn droom van de toekomst.

Ds. Gerco Veening
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