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Met bovenstaande kop vatte het RD 
van 17 januari jl. een stelling van 
prof. dr. C.J. de Ruijter samen. Die 
stelling luidt compleet: ‘De doel-
stelling van de televisiekerkdienst 
staat ter discussie. Althans, ik wíl 
die ter discussie stellen. Want het 
medium televisie staat per defini-
tie op gespannen voet met de ere-
dienst.’

Verslag

Ik geef een weergave van het kran-
tenverslag. Prof. De Ruijter deed zijn 
uitspraak op een door de Stichting 
Zendtijd voor Kerken belegde studiedag 
te Kampen. De Ruijter noemde de tv 
een ‘individueel medium, gericht op 
communicatie met iemand voor de buis. 
In de gereformeerde eredienst gaat het 
om de ontmoeting met God en met 
elkaar. Groepscommunicatie brengt 
bijvoorbeeld een totaal ander tempo en 
spanningsboog met zich mee.’ Niet dat 
De Ruijter het medium tv voor de kerk-
dienst helemaal wil afschrijven. Het kan 
de brug vormen naar hernieuwde kerk-
gang, zoals er ook mensen mee gebaat 
zijn die niet meer naar de kerk kunnen. 
Tegelijk houden de televisiediensten ook 
mensen uit de kerk.

Al wees prof. De Ruijter ondersteu-
nend beeldmateriaal niet af, wel stelde 
hij: ‘Het gebruik van het beeld schaadt 
de relatie met de prediker.’ De weg van 
de Geest naar het hart van een mens is 

primair die van het Woord. Dat is de 
keuze die God gemaakt heeft als het gaat 
om het brengen van de Boodschap. ‘Als 
het Woord gemarginaliseerd wordt, zou 
dat het ontaarden van de gereformeerde 
eredienst zijn.’

Instemming

Graag betuig ik mijn instemming 
met de woorden van prof. De Ruijter. 
Al zullen er zeker mensen bij tv-kerk-
diensten gebaat zijn, het medium is 
individualiserend en kan ook mensen uit 
eigen kerkdiensten houden. Vooral het 
volgende aspect wil ik echter onderstre-
pen. De tijd is voorbij dat op de tv ‘sec’ 
een kerkdienst kon worden uitgezonden. 
De aandacht van de zappende tv-kijker 
moet worden vastgehouden. Door een 
preek met alleen de prediker in beeld 
lukt dat tegenwoordig niet meer. Of het 
moet gaan om geroutineerde kerkgan-
gers, die aan de gewone gang van zaken 
in een gereformeerde kerkdienst gewend 
zijn. Dus vraagt het heel wat kunst- en 
vliegwerk om een tv-dienst te verzor-
gen. Zelfs zoveel, dat - voor zover mij 
bekend - de IKON ermee gestopt is om 
op zondag een integrale kerkdienst uit te 
zenden. In de concurrentieslag ‘Woord’ 
en ‘beeld’ moet het beeld steeds meer 
voorrang krijgen. Of in ieder geval de 
afwisseling.

Daarom is het voor mij de vraag of 
vanuit onze kerken met het uitzenden 
van tv-diensten moet worden doorge-

gaan. Past het medium radio niet aan-
zienlijk beter bij het karakter van een 
gereformeerde kerkdienst, waarin het 
(gesproken/gepredikte) Woord het pri-
maat heeft boven het beeld? Ik vermoed 
dat de beperking tot de radio daarnaast 
nog wel enkele voordelen heeft. Juist 
omdat de tv-dienst afwisselend moet 
zijn, wijkt de invulling daarvan vaak 
nogal eens af van de gebruikelijke gere-
formeerde eredienst. Of dat een eerlijke 
beeldvorming geeft, vraag ik mij wel 
eens af. Stel, je wordt gelokt door de 
tv-dienst. Maar zo stelt de gewone ere-
dienst je teleur. Je had iets heel anders 
verwacht.

Bovendien, wie ooit de opname van 
een tv-dienst heeft meegemaakt, weet 
dat niet ieder dat als een onverdeeld 
genoegen ervaart. Mij persoonlijk is het, 
als kerkganger aanwezig bij een derge-
lijke opname, in ieder geval slecht beval-
len. De opnameapparatuur hinderlijk 
zichtbaar. Liederen, die in de dienst een 
paar keer overgezongen moesten worden. 
De prediker die een bepaalde passage 
in zijn preek een aantal malen moest 
herhalen. Alsof er een kerkdienst werd 
opgevoerd. In plaats van dat er gewoon 
een kerkdienst gehouden werd. Niet 
ieder zal dat misschien zo ervaren. Zelf 
vond ik het afbreuk doen aan kerkdienst 
en kerkgang. Ik hoop dat de bijdrage 
van prof. De Ruijter verdere bezinning 
op gang zal brengen.
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