
Besluiten voor de liturgie van de Westerkerk (deel 2) 

 
Begin- en eindpunt 

 Omdat besloten is (najaar 2015) bij samengaan van beide wijken ‘blanco’ te beginnen (‘de 
teller op nul’), zijn de verschillende liturgische praktijken door de werkgroep Liturgie* 
doorgelicht en uitgebreid besproken. Hieruit zijn onderstaande voorstellen geboren. 

 Alle besluiten zullen na ca. een (half) jaar worden geëvalueerd, tenzij anders is afgesproken. 
 
Onderstaande voorstellen zijn aangeboden op de Gemeenteavond 1 december 2016 en kregen 
grote instemming, evenals van de Klankbordgroep. Suggesties zijn erbij vermeld. 
De beide kerkenraden hebben aldus besloten op hun vergadering van 12 december 2016: 
 
 

Voorstel 1:  Aanvangstijd morgendienst 
 
Onze beide wijken kennen verschillende aanvangstijden voor de morgendienst: 9:30 uur en 10:00 
uur. Het voorstel van de kerkenraad is: 
 

- 10:00 uur gedurende de wintermaanden  
- 9:30 uur gedurende de zomermaanden 

 
Er wordt gewisseld met de omzetten van zomertijd naar wintertijd en andersom. 
Deze tijden worden maximaal 2 jaar gevolgd. Wellicht kunnen we daarna – of zoveel eerder –  tot 
een vaste aanvangstijd besluiten. 
 

Suggesties 
- Kies voor 10:30 uur; daarna koffiedrinken en lunch. Dan kun je elkaar en anderen 

ontmoeten. Dat geeft een gevoel van gemeenschap. 

 
 

Voorstel 2 : Doopsbediening  
 

 
Uitgangspunt 
Door de doop worden wij ingelijfd in het verbond met God. 
De visie op Gods beloften en onze nieuwe gehoorzaamheid is voor beide wijkgemeenten dezelfde. 
 
Voorstellen:  

- Er wordt tussen de kerkenraden een vaste procedure afgesproken m.b.t. aanmelding van 
dopelingen. Hierbij geldt ook dat de beide ouders niet noodzakelijkerwijs geloofsbelijdenis 
moeten hebben afgelegd (Bron: Federatieovereenkomst 2016) 

- Er wordt nagedacht over een folder waarin de kernpunten van de doop zijn beschreven. 
Deze kan als uitgangspunt voor het doopgesprek dienen.  

- Tevens willen we doopcatechese aanbieden, als een vorm van nazorg. Ook hier kan deze 
folder een passende betekenis krijgen. 

- Er wordt nagedacht over een tastbare herinnering aan de doop (kaars, boekje o.d.) 
- Voorlopig wordt een doopkaars uitgereikt. 

 
 
 



Suggesties 
- Kies niet voor een boekje: die krijgen doopouders al meer dan voldoende van grootouders, 

familie en vrienden 
- Blijf ook als herinnering de bolletjes (Noorderkerk) en de boekrol (Westerkerk) gebruiken. 

Een steen of kruisje met de naam van het kind erop is ook stijlvol. 
- Dopen in de Paasnacht is ook indrukwekkend en werd reeds in de eerste christengemeenten 

gedaan. 
 

 
 
 

Voorstel 3 : Heilig avondmaal  
 

 
Uitgangspunt 
Door de viering van het Heilig avondmaal mogen wij ons verzoend weten met God. Maar het noopt 
ons tevens tot verzoening met elkaar en vraagt nieuwe gehoorzaamheid. 
De visie op verzoening door het bloed van onze Heer Jezus Christus en onze nieuwe gehoorzaamheid 
is voor beide wijkgemeenten dezelfde. 
De wijze van vieren verschilt: brood en wijn worden in de banken uitgereikt of de gemeente gaat 
voor in de kerk aan tafel om te vieren.  

 
Voorstel 

- Beide bestaande wijzen van vieren blijven voorlopig gehandhaafd 
- Deze worden afgewisseld in de morgen en in de middag 
- Periode: ruim een jaar 
- Daarna evalueren we en spreken we een definitieve vorm af. 

 

Suggesties 
- Kies voor een geheel nieuwe vorm. 
- Organiseer een bezinningsavond over het Heilig Avondmaal: inhoudelijk zowel als liturgisch. 

Dit heeft de kerkenraad inmiddels besloten. 

 
 
 

Voorstel 4: Liederen vòòr de dienst 
 
 
Uitgangspunt 
De christelijke gemeente is een zingende gemeente.  
In beide wijkgemeenten is het de gewoonte om 5 min. vòòr aanvang van de dienst een of twee 
liederen te zingen. Hierbij wordt gekozen uit de Opwekkingsbundels of uit het Liedboek. 
De keuze wordt soms bepaald vanwege het kerkelijk jaar of het karakter van de dienst. 
De begeleiding gebeurt met piano of orgel. 
  
Voorstel 

- Het zingen vòòr de dienst handhaven 
- Bij keuze van liederen doelgericht te kiezen: passend bij het kerkelijk jaar en/of bij het 

karakter van de dienst. 
- Te kiezen uit de diverse bundels*, maar tevens 



- kiezen uit het Liedboek m.n. voor onbekende, maar mooie en passende liederen, zodat de 
keuzemogelijkheid binnen de liturgie wordt vergroot.  

- Afspreken wie zorg draagt voor deze liederenkeuzen 
 

Suggesties 
- Kies uit de bundels: Opwekking, Hemelhoog, Evangelische liedbundel. 
- Informeer ook bij scholen naar graag gezongen liederen (Kon. Emma-, dr. Bouwman- en 

Marnixschool). 
-  Beamerprojectie vergroot de mogelijkheden. 

 

 
 
                
 
 
 


