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Onderwerp:  Gemeente avond 

 
“Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons 

ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) 

als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft.” (Statenvertaling). 

“Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte Woord van God 
hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk 
is) als Gods Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft.” (Herziene Statenvertaling). 

1 Thessalonicensen 2:13 

 

Geliefde gemeente, 

In ons beleidsplan is vastgelegd dat onze wijkgemeenten in de eredienst de Statenvertaling 

gebruiken. Daarbij is ook besloten dat de kerkenraden zich beraden op het gebruik van de Herziene 

Statenvertaling in de eredienst. Dat is intussen gebeurd. Een door de kerkenraden ingestelde 

commissie heeft een rapport uitgebracht. Na twee maal over dit onderwerp te hebben gesproken, 

hebben de kerkenraden het volgende besluit genomen. 

De kerkenraden vinden beide vertalingen aanvaardbaar voor gebruik in de eredienst. Tegelijk is het 

zo dat zowel binnen de kerkenraad als in de gemeente er gemeenteleden zijn die voorkeur hebben 

voor het gebruik van de Statenvertaling of de Herziene Statenvertaling. Ook zijn er gemeenteleden 

die beide vertalingen bruikbaar vinden. Intussen worden beide vertalingen in de gemeente en op de 

verenigingen gebruikt.   

Nu is de kerk geen orgaan waar een (kleine) meerderheid mag heersen over een minderheid, puur op 

basis van getalsmatige verhoudingen. We zien het als een belangrijke bijbelse opdracht om met 

elkaar rekening te houden, elkaar te (ver)dragen en de eenheid te bewaren (1 Korinthe 12:12-27). 

Waar dat ontbreekt, belemmert dat de doorwerking van de prediking (1 Korinthe 3:1-5) en het gebed 

(Mattheüs 18:19-20). Zeker nu we in een tijd leven van individualisme is het van belang om ook in dit 

opzicht naar Gods Woord te leven, zolang de waarheid daarvan niet in het geding is.  



Dit alles overwegend hebben de kerkenraden besloten om beide vertalingen wisselend te gaan 

gebruiken in de erediensten, waarbij in de ochtend de ene in de middag de andere vertaling wordt 

gebruikt. En dan zo dat in de prediking beide vertalingen aan bod kunnen komen als dat dienstbaar is 

aan een goede uitleg van de tekst. U als gemeentelid bent uiteraard vrij om zelf de vertaling van 

eigen voorkeur mee te nemen naar de dienst.  

Om misverstanden te voorkomen, merken we op dat dit een op zichzelf staand besluit is en dat er 

geen voornemens zijn om de eredienst op andere punten aan te passen. De bestaande praktijk 

binnen de verenigingen en de catechisaties blijft ongewijzigd. 

Voordat we dit zo gaan invoeren bespreken we dit graag met u tijdens een gemeenteavond. 

Overigens is dit ook een verplichting, omdat het gaat om een wijziging in het beleidsplan. De 

kerkenraden stellen u graag in de gelegenheid om vooraf uw vragen en opmerkingen in te dienen. U 

kunt dat doen schriftelijk of via de email bij de scriba van wijk 2, J. van der Wal (Maanplein 8, 3318 EK 

Dordrecht; scribawk2@wijk2en7dordrecht.nl). Dit kan tot en met uiterlijk 26 november. Tijdens de 

avond willen we dan op uw inbreng ingaan. Maakt u hier gebruik van, want tijdens de avond zelf is de 

gelegenheid daarvoor beperkt. 

Tevens willen we u informeren over de plannen tot fusie van de PKN gemeenten op het eiland van 

Dordrecht en over het beheer van de gebouwen. Op het moment van schrijven van deze brief zijn de 

ontwikkelingen hierover nog gaande. U hoort de stand van zaken hierover. Het gaat hierbij niet over 

te nemen besluiten.  

Hierbij nodigen we u hartelijk uit op de gemeenteavond op D.V. 29 november om 20:00 uur in de 

Pauluskerk. Inloop is er vanaf 19:30 uur, met koffie. De agenda is als volgt: 

• Opening door ds. M. Maas 

• Bespreking HSV-SV o.l.v. J. van der Wal 

• Stand van zaken fusie, idem 

• Pauze 

• Stand van zaken ‘gebouwen’ o.l.v. J. C. Verhoeff 

• Sluiting door ds. G. van Wijk 
 

Kent u gemeenteleden die deze brief niet zelf kunnen meenemen, dan vragen we u een exemplaar 

aan hen te geven, of te verwijzen naar de website waar deze brief ook op wordt geplaatst. 

Intussen roepen de kerkenraden u op tot persoonlijke omgang met het Woord van God, zodat het 

Woord zijn kracht zal doen in ons hart en leven. Dit in aansluiting op de tekst die boven deze brief 

staat. Laten we tijdens de gemeenteavond met elkaar opbouwend spreken vanuit het Woord.  

Met broedergroet, 

      

P.A.C Quist       J. van der Wal 

Scriba wijkgemeente 7      Scriba wijkgemeente 2 


