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TUSSENTIJDSE  RAPPORTAGE  LITURGIECOMMISSIE – september 2014 

 

In februari 2014 is in opdracht van de wijkkerkenraad een liturgiecommissie geformeerd, bestaande 

uit de volgende leden: Aart Appelhof, Rieuwerd Buitenwerf, Ant de Haan, Han Jongeneel, Luuk de 

Ligt, Henk Trommel en Sieb Lanser.  

Zij kreeg de volgende opdracht mee:  

1. a. Evalueren van de huidige liturgie en de ontstane alternatieven (themadiensten) onder de 

(actieve) leden van de gemeente 

1. b. Adviseren van de wijkkerkenraad over de gewenste aanpassingen van de liturgie. 

Daarbij is relevant dat het vragen naar de mening van de gemeente over de liturgie een veelheid aan 

verschillende reacties oplevert, waarin meestal niet of nauwelijks een consistente lijn te ontdekken 

is. De evaluatie en het advies dient zo te worden ingericht dat er duidelijkheid ontstaat over de 

richting waarin de liturgie zich dient te ontwikkelen: 

 meer hoogliturgisch of alledaagser 

 meer standaard of diverser/variërend. 

2. a. Onderzoeken wat voor soort gemeente wij (willen) zijn en wat voor inrichting van de kerkzaal 

daarbij het beste aansluit.  

2. b. Adviseren van de herinrichtingscommissie en de wijkkerkenraad over mogelijke 

veranderingen in de kerkzaal, die aansluiten bij het (gewenste) gemeente- en vierprofiel.  

3. Bedenken en uitproberen van andere vormen van eredienst in een experimentele fase, zoals die 

door de commissie herinrichting is voorgesteld.  

 

Deze tussentijdse rapportage betreft de punten 1a en 1b van de taakomschrijving.  

Het komende half jaar zal de commissie zich verstaan met de punten 2 en 3.  

 

Werkwijze 

De commissie is vier keer bij elkaar geweest: op 4 maart, 11 maart, 20 mei en 10 juni.  

Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we als commissieleden uitgewisseld hoe we zelf de 

Kruiskerkliturgie ervaren.  

Op 11 maart is een door Han gemaakt voorstel voor een enquête besproken. Dit heeft geleid tot een 

vernieuwde versie die (na nog weer wat aanpassingen) uiteindelijk aan de gemeente is voorgelegd 

(zie bijlage).  

Op 13 april heeft Han een toelichting gegeven tijdens de kerkdienst en in de daaropvolgende  weken 

kon de enquête door gemeenteleden worden ingevuld. Dit kon in de kerk gebeuren, maar het 

formulier kon ook thuis worden ingevuld en later ingeleverd. Tevens bestond de mogelijkheid om 

de enquête te downloaden van de website en per mail in te leveren (tot 1 mei).  

In totaal zijn 110 formulieren ingevuld. Aart en Han hebben de data verwerkt in een Excelbestand. 

Tevens is een overzicht gegeven van de gegeven antwoorden in een Worddocument (zie bijlage).  

Op 20 mei hebben we met elkaar doorgepraat over de uitkomsten van de enquête.  

Tot slot heeft Rieuwerd een praatpapier gemaakt n.a.v. de enquête met enkele algemene 

waarnemingen en een aantal dilemma’s en stellingen. Deze zijn besproken op 10 juni en vormen de 

basis voor deze rapportage en aanbevelingen aan de wijkkerkenraad. 
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Globale uitkomsten van de enquête 

Zoals te verwachten viel, zijn de antwoorden zeer divers en zijn ze op onderdelen verre van 

eenduidig. Toch zijn er trends in te ontdekken.  

 

Reden om naar de Kruiskerk te komen 

Drie redenen scoren hoog onder de huidige kerkgangers:  

 Onderlinge band / gemeenschap / elkaar ontmoeten 

 God ontmoeten / inspiratie / bezinning 

 Vieren / specifieke onderdelen van de dienst die aanspreken 

Er is in deze categorie weinig sprake van ‘noodzaak’ (redenen als ‘ik ga naar de kerk om het heil te 

verkrijgen’ of ‘omdat God het wil’ of ‘ik ga gewoon elke zondag’). De ‘eigen ervaring’ staat 

centraal.  

Het grootste deel van de mensen voelt zich redelijk tot goed thuis in de huidige vieringen in de 

Kruiskerk, al zouden enige aanpassingen welkom zijn voor sommigen.  

De taal in de dienst zou ‘voor iedereen begrijpelijk’ moeten zijn (we hebben niet gemeten of men 

dat nu al dan niet zo ervaart) en de preek zou idealiter een combinatie zijn van uitleg over het 

Bijbelgedeelte en een toepassing in het heden.  

 

De basis-orde van dienst  

Een (flinke) meerderheid van de geënquêteerden kan zich goed vinden in het min of meer vaste 

stramien van de liturgie in de Kruiskerk. Ze ziet dit ook als de beste vorm van kerkdienst voor de 

toekomst. Enkele zaken vallen op:  

 Noch voor de korte, noch voor de lange preek is er een ‘meerderheid’ als je de rubrieken 

‘onmisbaar’ en ‘meestal’ (gevraagd wat nodig is voor de Kruiskerk van de toekomst) optelt. 

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de gemeenteleden wel een preek willen, maar 

de ene helft een korte en de andere helft een lange preek 

 Voor het wekelijks volgen van een vast leesrooster is geen meerderheid die ‘onmisbaar / 

meestal’ invult.  

 Een relatief grote groep (42%) vult bij een ‘korte avondmaalsviering’ ‘onmisbaar’ of 

‘meestal’ in. We kunnen moeilijk vaststellen of zij vooral focussen op ‘kort tegenover lang’ 

of ‘elke zondag tegenover af en toe’. In elke geval ‘wint’ de korte avondmaalsviering.  

 Ook al kan een meerderheid zich goed vinden in het huidige oecumenische model met ‘kyrie 

/ gloria’, er is ook een relatief grote groep die het belang van ‘schuldbelijdenis / 

genadeverkondiging’ (behorend tot het klassiek-gereformeerde model) onderstreept. Hoe 

we dit precies moeten duiden, is niet zeker. Zijn er gemeenteleden die denken dat schuld en 

genade in kyrie en gloria worden meegenomen en daarom ‘onmisbaar’ invullen? Willen ze 

terug naar een dienst volgens het gereformeerde format? Dat lijkt niet waarschijnlijk. 

Gezien de meermaals uitgesproken behoefte aan variatie lijkt ook hier een wens aanwezig 

om soms te variëren: niet altijd een kyrie en gloria, maar soms ook een schuldbelijdenis en 

genadeverkondiging.   

 Aandacht voor tieners (die er nu in diensten nauwelijks is) wordt door 60% onder 

’onmisbaar / meestal’ geplaatst. 

 Een ruime meerderheid wil in elke dienst tenminste één psalm.  

 

Naast de waardering voor het vaste stramien wordt er ook ruimte voor variatie bepleit. In de 

kolommen ‘regelmatig’ en ‘af en toe’ is die ruimte voor variatie te vinden. Er zijn binnen die ruimte 

twee categorieën: ruimte voor ‘traditionele’ elementen en ruimte voor alternatieve elementen:  
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 Traditioneel: bijdrage cantorij, geloofsbelijdenis, leefregels (wet, vermaningen). 

 Alternatief: liederen op de beamer, andere muziek dan orgelmuziek, beeldende kunst, 

gedicht, muzikale bijdragen gemeenteleden, oefenen nieuwe liederen voor de dienst, 

toneel/theater-elementen.  

 

Er is ook een deel van de alternatieven dat wordt afgewezen, zeker als je ‘kan gemist worden’ 

combineert met ‘niet ingevuld’: dans, dialoog met de gemeente naast/in plaats van de preek, 

gemeenteleden die reageren op de preek.  

 

Conclusie 

In de taakomschrijving wordt gevraagd om duidelijkheid over de richting waarin de liturgie zich 

dient te ontwikkelen: 

- meer hoogliturgisch of alledaagser 

- meer standaard of diverser / variërend 

De huidige gemeenteleden kunnen zich merendeels goed vinden in het huidige liturgische format, 

als er voor ‘iedereen begrijpelijke taal’ wordt gesproken. Die begrijpelijke taal is des te meer 

belangrijk als we ‘open en gastvrij’ willen zijn. En dat willen we. 

De ‘basis-orde van dienst’ ziet er dan als volgt uit:  

 

 orgelmuziek 

 welkom door ouderling 

 [intochtslied] 

 toenaderingsgebed 

 kyriegebed & glorialied (of schuldbelijdenis / genadeverkondiging) 

 groet en zondagsgebed 

 gesprek met de kinderen 

 kinderlied 

 Lezing OT lied 

 Lezing NT lied of doxologie 

 korte (49%) of lange (44%) preek 

 [lied ] 

 collecte 

 dankgebed, voorbeden , stil gebed en onzevader 

 slotlied 

 zegen 

 orgelmuziek 

 

cursief: 70% of meer (onmisbaar & meestal opgeteld) 

niet-cursief: 50-69% (idem) 

(tussen haakjes): 30-49% (idem) 

[elementen die niet gevraagd zijn, maar wellicht logisch] 

Een écht hoogkerkelijke liturgie (zie in de enquête bijvoorbeeld altijd avondmaal, voornamelijk 

lange avondmaalsviering, strak leesrooster, altijd cantorij) krijgt geen meerderheid.  

Er blijkt waardering voor een min of meer vast stramien, maar daarbinnen is zeker ook ruimte voor 

variatie en een zekere diversiteit. Afwijkingen van de ‘standaard’ mogen enerzijds ‘traditioneel’ 

zijn, anderzijds ‘alternatief’.  



4 

Aanbevelingen aan de wijkkerkenraad  

 Ga uit van de bovenvermelde basisliturgie (de huidige liturgische praktijk), maar hanteer 

deze met enige vrijheid.  

 In dit basisstramien kan regelmatig worden gevarieerd door de genoemde elementen toe te 

voegen: 

o liederen op de beamer: het verdient aanbeveling hiermee op regelmatige basis te 

gaan experimenteren; als de beamer toch wordt gebruikt, kan deze desgewenst ook 

voor andere dingen worden gebruikt, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de preek of 

het gesprek met de kinderen; 

o andere muziek dan orgelmuziek en muzikale bijdragen van gemeenteleden, zullen 

vaak samen kunnen gaan en passen goed in een dienst die een bijzonder (feestelijk) 

karakter heeft of die gericht is op een doelgroep die met Bijbel en kerk minder 

vertrouwd is;  

o datzelfde geldt voor beeldende kunst, een gedicht of toneel/theater-elementen. 

 Breng in de zondagse ochtenddienst geen verregaande veranderingen aan. Daarvoor is (in 

ieder geval bij de huidige kerkgangers) weinig draagvlak. Geheel andersoortige vieringen 

kunnen beter op een ander tijdstip plaatsvinden dan op zondagochtend om 10.00 uur.  

 Er kunnen best wel (maandelijkse) themadiensten worden gehouden, mits zij niet al te zeer 

‘afwijkend’ zijn. Ze zouden zich bijvoorbeeld kunnen onderscheiden door lichtere muziek 

en een grotere inbreng van kinderen / jongeren in de viering.  

 Volgens de enquête mogen tieners en kinderen veel aandacht krijgen. Er is dan ook ruimte 

om ze meer in te roosteren voor taken in de kerk, zoals meedoen met avondmaal uitdelen , 

meedoen met collecteren, muziek maken, de Schriftlezing doen. Maar ga hier wel met beleid 

mee om (zie ook onderstaande dilemma’s).  

 Binnen de variaties op het vaste stramien is een zekere consistentie wel wenselijk. Zo hoort 

een ‘leefregel’ of ‘woorden ten leven’ bij schuldbelijdenis en genadeverkondiging en niet bij 

kyrie en gloria.  

 Een zekere doorstroming van lectoren zou wenselijk zijn, bijvoorbeeld door het lectoraat aan 

een termijn te binden, zoals bij ambtsdragers.  

 Enkele mensen hebben aangegeven wel een bijdrage te willen leveren aan toekomstige 

diensten (lector, voorgaan in gebed, voorzanger, koffieschenken, bloemen wegbrengen, 

gastheer-/-vrouwschap, meedenken). De wijkkerkenraad kan deze mensen benaderen. 

 

Dilemma’s 

 De enquête levert grosso modo een bevestiging van het huidige liturgische beleid. De 

huidige kerkgangers vinden, kort samengevat: gewoon zo doorgaan. Maar we vroegen in de 

enquête naar ‘de beste zondagochtenddienst voor de toekomst’. Zijn de huidige kerkgangers 

representatief voor de mensen die over 10/15 jaar in de ochtenddienst zitten? De enquête is 

voor het overgrote deel ingevuld door mensen van 61 jaar of ouder, bijna 25% is zelfs ouder 

dan 81. Dat maakt een advies aan de kerkenraad gecompliceerd. Ons advies is om met 

behoud van een vast basisstramien regelmatig te experimenteren. Niet een geheel andere 

dienst, maar wel regelmatig nieuwe elementen toevoegen. Daarvoor is zeker openheid.  

 Zoals hierboven vermeld, zouden tieners en kinderen meer ingeroosterd kunnen worden 

voor taken in de kerk. Nu verhoudt zich dat slecht tot een aantal andere zaken: getalsmatig 

zijn ze ver in de minderheid (weinig kinderen worden voor veel dingen gevraagd); tieners 

houden niet heel erg van verplichtingen op zondag. Desgevraagd gaf een aantal tieners aan 

het wel leuk te vinden af en toe iets te doen, maar wel steeds: iets wat past bij de betreffende 
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tiener. Maar is er ook ruimte voor? Mogen er één of twee tieners participeren in het rooster 

van lectoren? En accepteren we echt dat ze dat op een eigen manier zullen doen?  Zo niet, 

dan is het beter om er niet aan te beginnen. Laten we zuinig zijn op de weinige tieners die 

we hebben. Het is raadzaam om te vragen wat individuele tieners willen, ruimte te maken 

voor hun ‘aanbod’ en naar ze te luisteren. Dan kunnen tieners beter betrokken worden bij de 

kerkdiensten. 

 

Namens de liturgiecommissie, 

Sieb Lanser 

13 september 2014 

 

Bijlagen: 1. Enquête liturgie Kruiskerk 

  2. Enquête liturgie Kruiskerk (verwerking) 
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Bijlage 1 

Enquête liturgie Kruiskerk – voorjaarl 2014   (invullen kost ongeveer 10 minuten) 

1 Wat is uw leeftijd:  

○ tot 20 jaar 
○ 21-40 jaar 
○ 41-60 jaar 
○ 61-80 jaar 
○ 81 of ouder 
 

2 Wat is voor u de belangrijkste reden om (vaak/niet vaak) naar de kerk te gaan? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 Voelt u zich thuis in de vieringen zoals we die nu hebben in de Kruiskerk? 

○ Ik voel me helemaal thuis in de vieringen zoals die nu zijn. 

○ Ik voel me meestal goed thuis in de huidige vieringen. 

○ Ik voel me doorgaans redelijk thuis in de huidige vieringen  

○ Ik zou enige aanpassingen op prijs stellen. 

○ Ik zou de vieringen graag heel anders zien. 

 

4 Welk taalgebruik zou u in de toekomst in de Kruiskerk het beste vinden? 

○ Het taalgebruik mag verheven en poëtisch zijn.  
○ Het taalgebruik moet niet te alledaags zijn, maar ook niet te abstract  
○ Het taalgebruik moet begrijpelijk zijn voor iedereen.  
 

5 Welk element van de preek is voor u het belangrijkst? 

○ Het navertellen van het bijbelgedeelte. 

○ De uitleg van de betekenis van het bijbelgedeelte. 

○ Uitleg van wat het bijbelgedeelte concreet voor mij kan betekenen. 

 

6 Wat heeft u het afgelopen jaar geïnspireerd in de vieringen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7 Wat heeft u het afgelopen jaar (wel eens) gehinderd in de vieringen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8 Wat vindt u met het oog op de toekomst van de gemeente de beste inrichting van de kerkzaal? 

○ De huidige inrichting is goed, er zou niets aan moeten worden veranderd. 
○ Beperkte aanpassingen, bijvoorbeeld een deel banken, een deel stoelen, is wenselijk. 
○ Ik zou willen dat de banken geheel worden vervangen door stoelen.  
 

9 Wilt u nog iets opmerken over de diensten in de Kruiskerk in de toekomst?  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10 Wilt u zelf een bijdrage leveren aan toekomstige diensten, zo ja welke? (vermeld in dat geval uw naam 

of lever een apart blad met uw naam in) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VUL HIER IN WAT VOLGENS U NODIG IS VOOR DE KRUISKERK VAN DE TOEKOMST 

 Onmis-
baar 

Meestal Regel-
matig 

Af en 
toe 

Kan 
gemist 
worden 

Aandacht voor de tieners      

Aandacht voor geloof in de praktijk      

Alle liederen op de beamer in plaats van papieren liturgie      

Andere muziek (dan orgelmuziek) in de dienst      

Avondmaal – korte avondmaalsviering      

Avondmaal – uitgebreide avondmaalsviering      

Beamer: de hoofdpunten van de preek projecteren      

Beeldende kunst      

Bijdrage cantorij      

Collecte      

Dankgebed      

Dans      

Dialoog met de gemeente naast/in plaats van preek      

Gedicht voorgedragen door gemeentelid      

Geloofsbelijdenis      

Gemeenteleden die reageren op de preek      

Gesprek met de kinderen      

In elke dienst ten minste één psalm      

Kinderlied      

Kyriegebed (gebed voor de nood van de wereld) en 
glorialied 

     

Leefregels (bijvoorbeeld de wet, vermaningen uit de 
evangeliën en de brieven)  

     

Lied na de schriftlezingen      

Muzikale bijdragen van gemeenteleden      

Oefenen van nieuwe liederen voor de dienst      

Onze vader      

Orgelmuziek na de dienst      

Orgelmuziek voor de dienst      

Schriftlezing nieuwe testament      

Schriftlezing oude testament      

Schuldbelijdenis en genadeverkondiging      

Slotlied      

Stil gebed      

Toenaderingsgebed (in beurtspraak ouderling-gemeente)      

Toneel/theater elementen      

Uitleg en verkondiging (preek) – kort (max 10 minuten)      

Uitleg en verkondiging (preek) – langer (10-20 minuten)      

Volgen van een vast leesrooster      

Voorbeden      

Welkom door de ouderling      

Zegen aan het einde van de dienst      

Zondagsgebed      

Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête! 
De liturgiecommissie 
 
U kunt de enquête inleveren in de doos achter in de kerk tot uiterlijk zondag 27 april; u kunt de enquête ook 
downloaden van de website en inleveren per mail (liturgie@kruiskerk-amstelveen.nl). 
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Bijlage 2 

Enquête liturgie Kruiskerk – verwerking  (respondenten 108; één heeft alleen 

de achterzijde  ingevuld) 

1     Wat is uw leeftijd:  
○ tot 20 jaar          12 
○ 21-40 jaar          2 
○ 41-60 jaar          16 
○ 61-80 jaar          52 
○ 81 of ouder          25 
 

2 Wat is voor u de belangrijkste reden om (vaak/niet vaak) naar de kerk te gaan? 

 
Op deze openvraag is door een groot aantal mensen een reactie gegeven, vaak komen in een reactie meerdere 

elementen voor. In ongeveer de helft van de antwoorden komen de termen gemeenschap, onderlinge band voor. 

Ook ongeveer de helft van de antwoorden staat: om God te ontmoeten, om geïnspireerd te worden, om te 

bezinnen etc. Ten slotte wordt ook vaak het vieren of onderdelen van de dienst (gebed, de kinderen, het zingen, 

het orgel) genoemd. 

 
3 Voelt u zich thuis in de vieringen zoals we die nu hebben in de Kruiskerk? 

 

○ Ik voel me helemaal thuis in de vieringen zoals die nu zijn.    23 

○ Ik voel me meestal goed thuis in de huidige vieringen.     39 

○ Ik voel me doorgaans redelijk thuis in de huidige vieringen     23 

○ Ik zou enige aanpassingen op prijs stellen.      19 

○ Ik zou de vieringen graag heel anders zien.      7 

 

4 Welk taalgebruik zou u in de toekomst in de Kruiskerk het beste vinden? 

 
○ Het taalgebruik mag verheven en poëtisch zijn.       5 
○ Het taalgebruik moet niet te alledaags zijn, maar ook niet te abstract    26 
○ Het taalgebruik moet begrijpelijk zijn voor iedereen.      79 
 

5 Welk element van de preek is voor u het belangrijkst? 

 

○ Het navertellen van het bijbelgedeelte.       3 

○ De uitleg van de betekenis van het bijbelgedeelte.     51 

○ Uitleg van wat het bijbelgedeelte concreet voor mij kan betekenen.   57 

 

6 Wat heeft u het afgelopen jaar geïnspireerd in de vieringen? 

 
Ongeveer 70% van de respondenten heeft op deze vraag een antwoord gegeven. Het vaakst wordt hier iets over 

de muziek (orgel, nieuwe liederen, zang, Trijntje Oosterhuis, Stef Bos) genoemd. Ook vaak  levert 'contact met een 

ander' de inspiratie (uit de gemeente, of de predikant, of de jeugd, de goede sfeer), of geeft iets uit de dienst 

(gebed, zegen, avondmaal, preek, uitleg) vreugde. 
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7 Wat heeft u het afgelopen jaar (wel eens) gehinderd in de vieringen? 

 
Driekwart van de mensen heeft bij de beantwoording van deze vraag een of meer punten genoemd: als bron van 

ergernis is vaak de te lange dienst genoemd en ook verstaanbaarheid, lawaai en geluidversterking (bijv. van de 

kinderen) scoorde hoog. Verder vormen veranderingen in de dienst (onbekende liederen, canons, ouwel, herdoop, 

filmpjes) een bron van onvrede bij mensen. Ook zijn er veel opmerkingen gemaakt die ervan blijk geven dat een 

liturgische opzet van diensten niet wordt gewaardeerd ('vage' teksten, archaïsche taal, acclamaties, vredesgroet, 

rituelen, verhaal van de bloemen) of dat juist een gebrek aan stijl als een teloorgang van waarden wordt ervaren 

(geen toga, plastic kaarsen, verdwenen iconen). Ten slotte wordt soms ook afgegeven op de kleine 

ontmoetingsruimte, de oppervlakkige preek of de leescompetentie van de lector. 

 

8 Wat vindt u met het oog op de toekomst van de gemeente de beste inrichting van de kerkzaal? 

 

○ De huidige inrichting is goed, er zou niets aan moeten worden veranderd.  35 
○ Beperkte aanpassingen, bijvoorbeeld een deel banken, een deel stoelen, is wenselijk. 32 
○ Ik zou willen dat de banken geheel worden vervangen door stoelen.    35 
 

9 Wilt u nog iets opmerken over de diensten in de Kruiskerk in de toekomst? 

 

 - Veel van de reacties op vraag 9 lijken een verlangen naar een meer informele sfeer (meer 
gemoedelijkheid, een minder formele liturgie, bloemen op de liturgietafel, een mooie plantenbak i.p.v. 
een liturgische bloemschikking,  geen responsies, boekentafel soms noemen in de dienst). 
-  Wensen ten aanzien van de diensten: kortere duur, vooral door minder te zingen; verder allerlei 
gebedsmomenten combineren en geen responsies opnemen, later aanvangstijdstip, beamer en echte 
kaarsen gebruiken.  
- Het kindergesprek niet in de hoofd-, maar in de eigen dienst. De jeugd zou veel zichtbaarder moeten 
zijn en een groter aandeel moeten hebben.  
- Wensen t.a.v. het gebouw: doe wat aan de tocht als de voordeur openstaat, haal het klankbord boven 
de preekstoel weg, leg in elke bank één lang kussen, en maak een flexibeler inrichting, waarbij mensen 
elkaar kunnen zien (halve cirkel). 
 

10 Wilt u zelf een bijdrage leveren aan toekomstige diensten, zo ja welke? (vermeld in dat geval uw naam 

of lever een apart blad met uw naam in). 

Enkele mensen geven aan al bij de talentenenquête opgave te hebben gedaan. Enkele mensen bieden 

zich aan als lector, om voor te gaan in gebed, om voorzanger te zijn. Er is belangstelling voor 

koffieschenken, bloemen wegbrengen, gastheer -/- vrouwschap en om mee te denken. 

_________ 
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VUL HIER IN WAT VOLGENS U NODIG IS VOOR DE KRUISKERK VAN DE TOEKOMST 

(alle 108 respondenten) 
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Aandacht voor de tieners 55 12 34 5 0 2 

Aandacht voor geloof in de praktijk 50 18 20 9 3 8 

Alle liederen op de beamer in plaats van papieren liturgie 13 10 19 36 22 8 

Andere muziek (dan orgelmuziek) in de dienst 4 4 36 51 10 3 

Avondmaal – korte avondmaalsviering 23 24 23 21 4 13 

Avondmaal – uitgebreide avondmaalsviering 12 8 11 25 24 28 

Beamer: de hoofdpunten van de preek projecteren 15 9 18 23 37 6 

Beeldende kunst 9 6 26 45 15 7 

Bijdrage cantorij 19 10 58 16 2 3 

Collecte 87 11 4 2 1 3 

Dankgebed 89 6 4 3 2 4 

Dans 1 0 3 26 69 9 

Dialoog met de gemeente naast/in plaats van preek 2 1 7 41 49 8 

Gedicht voorgedragen door gemeentelid 4 2 13 53 32 4 

Geloofsbelijdenis 15 7 27 37 10 12 

Gemeenteleden die reageren op de preek 3 3 9 37 44 12 

Gesprek met de kinderen 79 12 7 3 5 2 

In elke dienst ten minste één psalm 44 20 21 9 9 5 

Kinderlied 54 27 10 10 4 3 

Kyriegebed (gebed voor de nood van de wereld) en 
glorialied 

74 15 12 5 1 1 

Leefregels (bijvoorbeeld de wet, vermaningen uit de 
evangeliën en de brieven)  

10 11 31 35 16 5 

Lied na de schriftlezingen 23 43 16 10 11 5 

Muzikale bijdragen van gemeenteleden 12 10 26 55 3 2 

Oefenen van nieuwe liederen voor de dienst 18 10 21 44 13 2 

Onze vader 75 12 14 5 0 2 

Orgelmuziek na de dienst 76 24 6 2 0 0 

Orgelmuziek voor de dienst 75 21 8 2 1 1 

Schriftlezing nieuwe testament 74 18 11 2 1 2 

Schriftlezing oude testament 62 24 14 1 3 4 

Schuldbelijdenis en genadeverkondiging 33 19 24 18 7 7 

Slotlied 95 8 1 1 0 3 

Stil gebed 78 12 9 5 2 2 

Toenaderingsgebed (in beurtspraak ouderling-gemeente) 35 23 14 15 14 7 

Toneel/theater elementen 4 2 9 53 30 10 

Uitleg en verkondiging (preek) – kort (max. 10 minuten) 32 20 10 15 5 26 

Uitleg en verkondiging (preek) – langer (10-20 minuten) 25 20 13 22 22 6 

Volgen van een vast leesrooster 13 33 17 10 22 13 

Voorbeden 77 16 7 2 1 5 

Welkom door de ouderling 79 17 6 1 3 2 

Zegen aan het einde van de dienst 101 5 2 0 0 0 

Zondagsgebed 54 19 12 4 11 8 

 

 


