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Eredienst in de Hoeksteen 
 

We zijn een diverse gemeente, in leeftijd, geloofsbeleving en kijk op de wereld. Verschillende 

mensen betekent verschillende wensen. De kern van wat al die mensen bij elkaar belangrijk 

vinden als we vieren, staat in de middelste cirkel. In cirkel eromheen, de uitvoering, is er 

ruimte en variatie om soms de ene en soms de andere groep wat meer tegemoet te komen. 

 

De kern van alle diensten zijn dus de woorden in de binnenste cirkel, wat voor de uitvoering 

belangrijk is staat er omheen. Met dat voor ogen gaan we een aantal dingen aanpassen in de 

diensten. Sommige in alle diensten, sommige in een aantal diensten. Dit zijn geen hele grote 

veranderingen, maar soms wel veranderingen na jaren. Dat is voor de een wat meer, en voor 

de ander wat minder wennen. We hopen keuzes gemaakt te hebben die bij ons passen. 

Soms zullen we dingen eerst proberen, en dan kijken of het inderdaad bij ons past. Na 

diensten waarin zoiets is uitgeprobeerd, staat er in de hal een bord waarop je kunt laten 

weten wat je ervan vond. Na ongeveer een halfjaar evalueren we alle veranderingen en kijken 

we of het zo goed is, of anders beter kan.  

We doen ook een aantal voorstellen voor veranderingen die nog verder uitgewerkt moeten 

worden door een apart groepje.  

 

Aan de totstandkoming van dit voorstel werkten mee: Helena de Braal, Marieke den Braber, 

Jelle van den Brink, Rivka van Dam, Danielle Donath, Lars Donath, Anneke Driessen, Liesbeth 

de Haan, Hanna Haasnoot, Desiree den Hond, Marit Jansons, Ina Kremer, Oeds-Willem 

Miedema, Frank Odding, Jonne Odding, Wouter Slob, Tine Tissink, en vele andere 

gemeenteleden die hun input gaven via mail, brief, of in een gesprek. 

 

Amersfoort, september 2017 

 
PS. In een apart document staat het overzicht van alle opmerkingen en aandachtspunten die in de maanden 

maart t/m mei door gemeenteleden zijn aangedragen bij ds. Marieke den Braber. 

 

 

 



Voorstellen voor de eredienst in De Hoeksteen 
 

De begrippen in de twee cirkels zijn de basis van onze eredienst. Bij alles in de 

eredienst zijn dat de belangrijkste dingen . Daarnaast doen we hieronder een aantal 

concrete voorstellen: 

 

We doen dit in zoveel mogelijk diensten vanaf 15 oktober: 

- De (gast)voorganger is zo mogelijk vooraf in de hal om mensen te begroeten  

- Een in memoriam wordt voorgelezen voor het Kyriegebed, aan het begin. 

- Het kinderlied is een vrolijk lied, dat ook echt te begrijpen is voor kinderen 

- Van liederen niet meer dan 3 coupletten zingen op dezelfde melodie 

- Gemeenteleden die dit goed kunnen doen de bijbellezingen. 

- Het leesrooster is geen keurslijf. Dat de lezing past bij het moment in de tijd 

vinden we belangrijker 

- We gaan niet meer staan bij de evangelielezing, en zingen niet automatisch 

de acclamatie erna. 

- De preek is actueel, niet te lang, en kan worden aangevuld met een passend 

filmpje, beeld of tekst. 

- Na de preek volgt passend bij de preek, een stiltemoment of muziek.  

- De stilte tijdens dankgebed en voorbeden moet niet te kort zijn, maar ook 

niet te lang.  

- De collecteschaal staat voortaan op de tafel of goed zichtbaar op een pilaar, 

en daar worden de zakken op gelegd na de collecte. 

- De beamer meer gebruiken (dit nog uitwerken met betrokkenen):  

o aankondigingen voor de dienst, afstemmen met nieuwsbrief 

o mededelingen over de collecte, afstemmen met nieuwsbrief 

o een vast format van de presentatie, met een hele korte toelichting op 

het ‘waarom’ van de gebeden, het Onze Vader en gezongen Amen. 

o Teksten van liederen waar we naar luisteren (bijv. van een koor) 

- Een bord om op zondag (of andere momenten) buiten te zetten met de 

kerkdienst/welkom/koffiedrinken. 

- Kinderen laten helpen met collecteren, kaars aansteken en bijv. kosterdienst. 

- Rooster van JOKE en 15+ kerk afstemmen op rooster van de kerkdiensten, 

zodat met combo/koordiensten de jongeren in de kerk kunnen zijn. 

- Zodra we de mogelijkheid hebben de dienst op internet na te luisteren (waar 

de liturgie ook gedownload kan worden) de liederen niet meer afkondigen in 

de diensten. 

 

We doen dit af en toe, als het past bij de dienst: 

- tijdens een langer stiltemoment na de preek, op de beamer een afbeelding 

of vraag om over na te denken 

- twee keer per jaar na een korte preek in de kerkzaal met elkaar in gesprek. 

Dit gesprek is onderdeel van de dienst. Er is daarna rust/muziek om wat is 

besproken te verwerken. 

- Eén zondag per jaar krijgt iedereen een naamsticker, zodat we elkaar niet 

alleen van gezicht, maar ook van naam leren kennen. 

- Gemeenteleden en/of diaconie doen (een deel van) de gebeden  



- Groepen gemeenteleden weer vragen een dienst te organiseren 

- Gemeenteleden eens per twee maanden uitnodigen om mee te denken over 

de invulling van de dienst (bijv. liederen kiezen) 

- Een nieuw element, als een toneelstukje, vlog of bijvoorbeeld een dans 

- Kinderen op muziekinstrumentjes met een vrolijk lied mee laten doen 

- Wat vaker staan in een dienst, als dit past bij bijvoorbeeld de liederen, en 

zonder dat het onrustig wordt. 

- Ouders erop wijzen dat ze kleuters voordat ze 4 jaar zijn, mogen laten 

‘oefenen’ met in de kerk zitten, ter voorbereiding op de overgang 

oppas/nevendienst 

- Kinderen van groep 8 al voor de overstap een paar keer uitnodigen in de kerk 

te blijven tijdens de preek 

- Op een zondag het avondmaal in een andere vorm, bijv. in de kring vieren 

- Tijdens het avondmaal een passend filmpje kijken in plaats van zingen 

- De kerk vaker aankleden bij feestelijke diensten (Kerst, Pasen, Pinksteren etc.) 

- Interactie bevorderen door bijvoorbeeld gesprek na de dienst, of vertellen 

over een groep/activiteit in de dienst 

 

We gaan kijken of deze dingen bij ons passen, en evalueren dit: 

- een stiltemoment voor de mededelingen/dienst, als de kerkenraad binnen is.  

- De tekst van het Onze Vader uit een andere bijbelvertaling bidden  

- Meerdere uitdeelpunten bij het avondmaal, waarbij de dominee naast brood 

ook de zegen geeft. Jongeren willen graag helpen bij het uitdelen. 

- Ambtsdragers krijgen net als anderen lopend het avondmaal (niet als laatste 

apart) 

 

Dit doen we al en blijven we doen: 

- Af en toe de Tien Woorden lezen en de geloofsbelijdenis een plek geven, in 

een wisselende vorm. 

- Afwisseling voorganger/gemeente bij vaste teksten als Woord van 

Vertrouwen & groet, en andere vaste teksten 

- Een gesprekje met de kinderen voor zij naar de nevendienst gaan  

 

Dit gaan we verder uitwerken: 

- Een nieuwe vorm voor het doopkleed en gedachteniskleed, die nu bijna vol 

zijn. Belangrijk is respect voor wat er nu is, en de mogelijkheden van ons 

gebouw. Idee van een stiltehoek/kaarsje aansteken hoort hier ook bij. [actie: 

ds. Marieke den Braber met o.a. de mensen die nu beide kleden verzorgen] 

- Een muzikaal plan zodat de muzikale kwaliteit en begeleiding geborgd wordt. 

We willen ook meer gemeenteleden betrekken bij de muzikale invulling. In 

het plan wordt meegenomen dat diversiteit en samenhang van muziek, 

liederen en begeleiding belangrijk is. [actie: musici, o.l.v. Frank Odding] 

- Een nieuwe methode voor de kindernevendienst die past bij deze tijd, de 

kinderen, hoe we nu gemeente zijn en waar mogelijk beter aansluit bij de 

rest van de kerkdienst [actie: leiding Kindernevendienst] 

- Gastpredikanten krijgen onze twee cirkels met de kern van de dienst en een 

aangepaste basisliturgie [actie: Arjan Tissink en ds. Marieke den Braber] 


