
Van de Werkgroep Eredienst 
 
De Werkgroep Eredienst is ingesteld door de kerkenraad en heeft als taak mee te denken 
over de organisatie en invulling van zowel de gewone diensten als bijzondere diensten.  
De werkgroep is zó samengesteld, dat alle groepen die met de eredienst te maken hebben, 
vertegenwoordigd zijn, dus ook de kindernevendienst, de diaconie en de kerkenraad. 
En zo had de werkgroep – in klein comité - omstreeks half maart de Paascyclus voorbereid 
met vier zorgvuldig samengestelde, één geheel vormende liturgieën. Toen kwam corona en 
werd alles anders. 
 
In overleg met het moderamen werd gekozen voor het houden van gebedsdiensten, te 
beluisteren via Kerkomroep. De liturgie staat een paar dagen van tevoren op de website. 
Daar is ook de handreiking te vinden voor het thuis meevieren.  (De kinderen krijgen om de 
week iets thuisgestuurd via de leidsters van de kindernevendienst). 
In de kerk zijn dan aanwezig: de predikant, de organist, de koster, een cantor en een lector; 
soms is er nog een extra musicus. Zij vormen een kring rond de tafel voor in de kerk, op 
gepaste afstand van elkaar. Daar staat ook het kistorgel. 
Tegen half 10 gaat de koster de klok luiden; een helper loopt mee met de microfoon, zodat 
men het thuis ook kan horen en zo kan het zomaar gebeuren dat we de merel als eerste de 
lofzang horen zingen. 
 
De liturgie heeft voor deze tijd een bijna vaste vorm gekregen. Na het woord bij de opening 
worden de kaarsen aangestoken (men kan dan thuis hetzelfde doen) en volgt het 
morgenlied.  De psalm voor die zondag is tevens het morgengebed. Deze wordt afwisselend 
gezongen uit het liedboek, en gelezen uit de bijbel. Voorafgaand zingt de cantor de antifoon 
en hij sluit daar ook weer mee af. De predikant, cantor en organist komen gezamenlijk tot de 
keuze van de liederen en de muziek. 
Het collectedoel en het banknummer van de diaconie staan steeds vermeld op de liturgie. 
Na de gebeden en het slotlied wordt de zegenbede uitgesproken: “Over onze harten, over 
onze huizen, de zegen van God…” 
Geweldig dat predikant, cantor, organist en koster dit elke week zó verzorgen.  
 
Het is heel bijzonder om deze dienst in de kerk mee te maken, maar ook om thuis achter de 
computer of laptop “in de kerk te zijn” en je verbonden te voelen. Toch kijken we allemaal 
uit naar het moment dat we weer echt bij elkaar zijn in de kerk.  
Voor het zover is zullen we nog wel wat geduld moeten hebben en waarschijnlijk eerst nog 
een fase krijgen, waarin er meer mensen de dienst in de kerk mee kunnen maken, maar dan 
wel op anderhalve meter afstand. Evengoed blijven we elkaar “vasthouden”. 

                                              Gré Busz 
 


