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‘Confessioneel, met een evangelische inslag’ 
 
Over de identiteit van de Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’ te 
IJsselmuiden-Grafhorst. 
 
Als je onze gemeente zou moeten typeren dan zou je kunnen 
denken aan de wat algemene uitdrukking ‘vrolijk orthodox’. Waarbij 
dan wel direct moet worden aangetekend dat ‘vrolijk’ niet een 
synoniem is voor ‘oppervlakkig’. Met ‘vrolijk’ bedoelen we 
veelmeer: het evangelie is voor ons een werkelijkheid die tot de 
diepst mogelijke vreugde brengt. Die vreugde raakt ons niet slechts 
aan de buitenkant (oppervlakte) maar doortrekt ons totale bestaan: 
verlost en bevrijd door Jezus Christus. 
 Daarbij weten we ons orthodox. Orthodox wil letterlijk 
vertaald zeggen: recht in de leer, rechtzinnig. Het woord orthodox 
vindt zijn contrast in de aanduiding vrijzinnig. Een orthodoxe 
gelovige hecht sterk aan de rechte leer en prediking, omdat hij of zij 
vindt dat deze aanwijsbare wortels heeft in de Heilige Schrift en 
tegelijk in verbondenheid met de traditie van de kerk der eeuwen 
staat. 

Maar omdat er meer gemeenten zijn die zich ‘vrolijk 
orthodox’ zullen noemen, is het belangrijk om met nog een nadere 
typering onze identiteit te verhelderen. We zijn ‘confessioneel met 
een evangelische inslag’. Een toelichting bij elk van de twee termen 
is nodig. Laten we beginnen met de laatste: ‘een evangelische 
inslag.’ De term ‘inslag’ is een term uit de weverij: de inslag zijn de 
dwarse draden die door de schering worden geslagen. Figuurlijk 
gesproken is een inslag een karaktertrek, of een kleuring, van wat 
mensen doen of zijn. Met ‘evangelische inslag’ bedoelen we dan ook 
dat ons ‘confessioneel-zijn’ wordt gekleurd door evangelische 
draden. Dat wil zeggen: we voelen ons ook verwant met en 
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aangesproken door bepaalde elementen uit de evangelische 
beweging, zoals we die al een aantal decennia tegenkomen in vele 
zogeheten ‘evangelische gemeenten’. 

Om misverstanden te voorkomen: er is ook onder 
evangelische gemeenten een grote verscheidenheid van 
opvattingen en inzichten. Wij bedoelen met ‘evangelisch’: we willen 
ons laten gezeggen door de Bijbel, ook voor wat betreft ons 
dagelijks leven. En verder ook: de nadruk op een persoonlijke band 
met Jezus Christus en aandacht voor het brede werk van de Heilige 
Geest. 

Liturgisch heeft de evangelische kleur ook zijn gevolgen: we 
zingen niet alleen Psalmen, Gezangen en Liederen uit de kerkelijke 
Liedboeken (1973 en 2013), maar we zingen ook ’Opwekkings-
liederen’, ‘Johan de Heerliederen’, en liederen uit bijvoorbeeld de 
‘Evangelische Liedbundel’ en de liedbundel ‘Hemelhoog’. Daarnaast 
is er in onze gemeente ook aandacht voor hulp bij het proces van 
innerlijke genezing en de dienst van zegening en genezing, door 
bijvoorbeeld ‘ziekenzalving’. 

Is onze ‘evangelisch inslag’ de kleuring, het ‘confessionele’ is 
hetgeen daardoor gekleurd wordt. Of anders gezegd: dat is de 
schering, de basis. Met ‘confessioneel’ bedoelen we dat we willen 
staan in de confessionele (= belijdende) traditie van de kerk door de 
eeuwen heen en in het bijzonder in de traditie van de Reformatie uit 
de zestiende eeuw. Vanwege die rijke traditie van onze kerk blijven 
we ook zingen uit de liederenschat van de kerk, zeker als daar de 
diepste dingen van het geloof krachtig in zijn verwoord. Vanwege 
onze verbondenheid met Israël blijven we de Psalmen zingen, maar 
ook omdat ze zo bijzonder rijk van inhoud zijn. 

De rijke traditie van onze kerk volgen we overigens niet 
slaafs en star, als zou er na die tijd in de geschiedenis van de kerk 
niets meer gebeurd zijn. Niet Calvijn of Luther zijn onze meesters, 
Jezus Christus is onze Leermeester en de Heilige Geest van Wie 
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Jezus heeft beloofd dat Hij ons in alle waarheid (verder) leiden zou. 
Daarin gaat het uiteindelijk om de drie-enige God te leren kennen. 
Confessioneel wil zeggen dat we de belijdenis van de kerk, in het 
bijzonder die van de reformatie, serieus nemen: alleen de Schrift is 
bron voor prediking en geloof. Om het een beetje ingewikkelder te 
zeggen: Sola Scriptura (= alleen de Schrift is voor ons de bron), Sola 
gratia (= alleen de genade van Christus is het die ons behoudt) en 
Sola fide (= alleen door het geloof in Christus worden we gered). 
Graag voegen we daaraan toe de uitdrukking: Tota Scriptura en 
daarmee bedoelen we: de héle Schrift. Geen selectie uit de Schrift 
bepaald en gekleurd door één manier van geloofsbeleving, maar de 
Bijbelse boodschap in zijn totaliteit waardoor de Bijbelse 
veelkleurigheid in begrijpen en beleven scherper uit de verf komt. 

Kortom: door de confessionele schering en de evangelische 
inslag wordt onze gemeente geweven, als een mooi kleurrijk kleed 
dat hopelijk voor veel mensen als een warme deken wordt ervaren.  

Vervolgens willen we er elkaar in de gemeente op wijzen, dat 
het in de Bijbel niet alleen gaat om de rechtvaardiging door het 
geloof in Christus, maar ook om de heiliging van het leven als vrucht 
van het werk van Christus door de heilige Geest in de concrete 
levenswandel. Hoe staan we als christen in de wereld van deze tijd? 
Hoe geven we inhoud aan de Bijbelse opdracht om in een seculiere 
samenleving een leesbare brief van Christus te zijn? Daarbij is het 
onze overtuiging dat gelovigen in deze tijd sterke behoefte hebben 
aan Bijbelse leiding en sturing, aan ondersteuning en bemoediging 
in het staande blijven in wat de Bijbel zelf ‘een geestelijke strijd’ 
noemt. 

Verder is er ook het verlangen om aan de kinderen en de 
jongeren van de gemeente een ruime plaats te geven. Niet omdat 
het leuk en aardig is (al is het dat ook), maar vooral omdat het onze 
overtuiging is dat hoe jonger een mens leert beseffen wie de Here 
Jezus voor hem of haar wil zijn, des te eerder deze jongere zijn of 
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haar jonge hart aan Hem mag geven. We willen daarom graag een 
kindvriendelijke en laagdrempelige gemeente zijn voor iedereen. 
Ook dat hoort tot onze identiteit: er is bij God geen onderscheid. 
Iedereen is bij Hem welkom. We willen leren onze vooroordelen te 
kruisigen, omdat er Eén aan het kruis hing voor ons allen. 

Zijn we op deze manier de meest ideale gemeente van 
Christus? Wie van ons zou dat durven zeggen? We hebben elke dag 
bekering nodig, ook als christelijke gemeente. We hebben steeds 
het vuur van de Geest nodig om dicht bij Jezus en de Vader te 
blijven. We kunnen de leiding van de Geest niet missen om juist in 
onze tijd echte navolgers van Jezus te zijn en te blijven. Er sluipt zo 
makkelijk een geest van egoïsme bij ons naar binnen, zodat we de 
liefde voor de gemeente verliezen. 

Ten slotte. Je kunt dit lange verhaal ook heel kort maken. 
Onze identiteit is Jezus Christus. Wij zijn van Hem. Hij verbindt ons 
aan de drie-enige God. Als je dat beseft, wordt heel veel relatief. 
Dan wil je niets liever doen wat Jezus van ons vraagt: ‘Mijn gebod is 
dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad’ (Johannes 
15:12). 
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Vormgeving verschillende kerkdiensten 
 
1. 
Naar aanleiding van de gemeenteraadpleging in 3 ronden (14 
december 2011; 8 februari 2012; 28 maart 2012) heeft de 
kerkenraad in haar extra kerkenraadsvergadering op 17 april 2012 
besloten een commissie in te stellen die de opmerkingen 
betreffende de erediensten gaat bezien en met een voorstel komt 
voor eventuele aanpassingen. In de kerkenraadsvergadering van 5 
juni 2012 is deze notitie unaniem aanvaard. 
 
2. 
Uit de gemeenteraadpleging blijkt dat velen zeer tevreden zijn over 
de vormgeving van de erediensten zoals die nu gehouden worden. 
Voor deze grote groep hoeven (liturgische) veranderingen niet. Over 
de prediking is eigenlijk iedereen tevreden. (Een enkeling vindt de 
preek soms te lang, een ander weer te kort).  
 Wij zijn dan ook blij dat over deze principiële zaken, zoals de 
Verkondiging van het Woord, grote overeenstemming is. (Zoals er 
ook over vele andere zaken die in onze gemeente gebeuren – niet 
betreffende de erediensten – grote overeenstemming is.) 
 
3. 
Daarentegen lopen de meningen van gemeenteleden inzake de 
erediensten sterk uiteen als het gaat om de vormgeving van de 
liturgie en in het bijzonder de te zingen liederen en de muzikale 
begeleiding daarvan. Terwijl de een vindt dat er juist meer ruimte 
gemaakt moet worden voor Opwekkingsliederen, vinden anderen 
dat er juist weer meer Psalmen en Gezangen gezongen zouden 
moeten worden. Waar de een juist pleit voor meer begeleiding door 
het orgel, willen sommigen het liefst het orgel helemaal niet meer 
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als begeleidingsinstrument. Juist op deze laatste twee punten (de te 
zingen liederen en de muzikale begeleiding daarvan) tekenen zich 
flanken af, die overigens niet te koppelen zijn aan bepaalde 
leeftijdscategorieën. 
 
4. 
De kerkenraad is van mening dat in elke eredienst, naast 
goedverzorgde gebeden, een goede Woordverkondiging het 
belangrijkste is. De liederen die gezongen worden, moeten daar 
vooral naartoe leidend zijn. Daarbij moet ook het geloof uit- , toe- 
en ingezongen kunnen worden. Een goede muzikale begeleiding is 
daarbij onmisbaar. 
 
5. 
We merken dat bij verschillende gemeenteleden door bepaalde 
liederen (Psalmen, Oude en Nieuwe Gezangen, Opwekkingsliederen, 
Joh. de Heerliederen) en door een bepaalde begeleiding (orgel, 
band, koor, bepaalde muziekinstrumenten, zang) verschillende 
geloofsbelevingen worden opgeroepen. 
 Aangezien we in onze gemeente geen principiële 
standpunten hebben ten aanzien van welke liederen er wel of niet 
gezongen zouden mogen worden of welke instrumenten wel of niet 
ingezet kunnen worden, willen we de verschillende gemeenteleden 
in hun geloofsbeleving zoveel mogelijk tegemoetkomen – in zoverre 
dit niet het principiële karakter van de erediensten aantast: tot eer 
van God en ten dienste van de Verkondiging van het Evangelie. 
Want in het gewaad (de inkleding) van het gepredikte Woord komt,  
onder aanroeping van de Geest, Christus tot ons en ontmoeten we 
God. Zo leren we God kennen en onszelf. 
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6. 
Gezien de verschillende meningen van gemeenteleden over de 
gemeentezang en de hierboven verwoorde uitgangspunten kunnen 
we met de liturgische vormgeving van de erediensten in onze 
gemeente twee kanten op. 
 
6.1. Ten eerste zouden we in de huidige diensten al deze aspecten 
een plaats kunnen proberen te geven. (Zowel Psalmen als Gezangen 
als Opwekkingsliederen en soms ook Joh. de Heerliederen of 
liederen uit nog andere bundels, zoals ‘Tussentijds’ of ‘Zingende 
Gezegend’.) Dat is ook een beetje zoals we het nu wel proberen te 
doen. Het is daarbij echter wel de vraag of je zo aan de verschillende 
geloofsbelevingen van mensen tegemoet komt en of dit allemaal 
ten dienste is van een goede opbouw van de liturgie als geheel. 
 
6.2. Een tweede manier zou kunnen zijn om wat differentiatie aan te 
brengen in de diensten. Eigenlijk hebben we dat nu ook al enigszins:  
‘gewone’ diensten, jongerendiensten, kinder- en gezinsdiensten, 
welkomstdiensten, gezin-school-kerkdiensten, aangepaste diensten 
voor mensen met een verstandelijke beperking. 
 Dit zijn dan vooral diensten gericht op een bepaalde 
doelgroep: mensen van bepaalde leeftijd, rand- en buitenkerkelijken 
of mensen met een beperking. 
 We zouden echter ook enige differentiatie kunnen 
aanbrengen in een aantal gewone diensten: in de ene dienst het 
orgel weer meer plek geven en de Psalmen en Gezangen en in de 
andere dienst meer plek voor andersoortige muzikale begeleiding 
en meer Opwekkingsliederen. Met deze differentiatie hopen we dan 
de bovengenoemde flanken tegemoet te komen. Want we moeten 
er voor oppassen dat we niet – door geen ruimte te bieden – 
dezelfde fout maken als 25 jaar geleden is gemaakt, waardoor de 
Hervormde gemeente ‘de Hoeksteen’ is ontstaan. 
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7. 
Mooi zou het zijn als we alle erediensten samen zouden kunnen 
beleven. We constateren echter dat dit niet het geval is, mede door 
individualiserende tendensen in onze samenleving. Toch hopen we, 
juist ook door deze differentiëring in de erediensten (tegelijk met 
alle andere activiteiten in de week waarin we elkaar als 
gemeenteleden mogen ontmoeten), de eenheid te blijven bewaren 
en ervaren, en elkaar in alles lief te hebben zoals onze Heer Jezus 
Christus het ons opdraagt. 
 
8. 
Concreet komt het voorstel erop neer dat we een aantal malen per 
jaar op de zondagmiddag een speciale ‘gewone’ dienst zullen 
houden (middagdiensten). Deze dienst zal qua liturgie het midden 
houden tussen een gewone dienst en een jongerendienst. Er zal een 
Middagdienstcommissie worden ingesteld, die deze diensten samen 
met de predikant gaat voorbereiden, op de manier zoals nu de 
jongerendienstcommissie uitstekend werkt. Twee kerkenraadsleden 
zullen deel uitmaken van deze commissie. In deze diensten zullen de 
eigen predikanten elk een of twee keer per jaar voorgaan. Ook 
kunnen er aan de preekvoorziener voorstellen gedaan worden voor 
predikanten, die preekbevoegdheid hebben binnen de Protestantse 
Kerk. 
 Verder is het de bedoeling dat de commissie aan 
gemeenteleden uit de breedte en uit alle lagen van de gemeente 
vraagt thema’s aan te reiken voor deze diensten, zodat er velen bij 
betrokken worden. Er is ruimte voor meer Opwekkingsliederen, 
maar ook voor Psalmen en Gezangen en liederen uit andere 
bundels. Voor de begeleiding van de liederen is er een organist en 
een uit muzikanten van ‘de Hoeksteen’ samengesteld combo. Het 
rooster zal in overleg met degene die het organisten- en 
muzikantenrooster maakt vroegtijdig worden samengesteld. Ook 



11 
 

kan er voor deze diensten tot en met groep twee kinderoppas 
worden georganiseerd. 
  
9. 
Er is voor gekozen niet een van de avonddiensten hiervoor te 
reserveren, omdat we iets extra’s willen bieden voor een bepaalde 
doelgroep en niet tegelijk daarmee een andere doelgroep iets 
ontnemen. Er zijn namelijk ook mensen die ’s avonds graag naar een 
gewone dienst gaan. 
 Om de kerkrentmeesters niet voor extra kosten te plaatsen, 
zullen de speciale middagdiensten op de zondag worden gehouden 
waarop er nu twee ochtenddiensten zijn (doopdiensten), waarbij de 
dubbele ochtenddienst dan vervalt. 
 
10. 
Verder is voorgesteld om een aantal avonddiensten een bepaald 
van elkaar te onderscheiden karakter te geven, te weten (aangepast 
in 2016): verdiepingsdiensten, themadiensten, welkomstdiensten, 
jongeren-diensten en zangdiensten. 
- Verdiepingsdiensten zijn avonddiensten waarin een bepaald 
onderwerp of Bijbelgedeelte wordt uitgediept en uitgelegd. Voor de 
preek wordt de tijd genomen en de uitleg kan door punten met de 
beamer op de schermen te projecteren ondersteund worden. De 
gemeentezang wordt begeleid door de organist. Deze 
verdiepingsdiensten vinden in principe plaats op de zondag, dat er 
een middagdienst is en een eigen predikant voorgaat. 
- Themadiensten zijn avonddiensten waar een thema, dat door 
gemeenteleden wordt aangereikt, of dat in kerk en samenleving 
speelt, kan worden behandeld. De insteek zal, vanuit de Bijbeltekst, 
een meer praktische zijn. De gemeentezang wordt begeleid door het 
orgel, met daarbij muzikanten of cantorij. 
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- Welkomstdiensten zijn laagdrempelige diensten die vanuit de 
missionaire commissie door een speciale subcommissie worden 
georganiseerd. Het is de bedoeling dat daarmee mensen aan de 
rand en van buiten de kerk worden getrokken. Elke jaar zijn er twee 
van deze avonddiensten en in de ochtenddienst van de week ervoor 
wordt de gemeente toegerust hoe deze mensen te benaderen.  
- Jongerendiensten zijn avonddiensten voor jongeren zoals wij die al 
jaren kennen. De gemeentezang wordt begeleid door een band. 
- Zangdiensten zijn avonddiensten waarin ook een Woordverkondi-
ging is, alleen zal die wat korter zijn zodat er meer tijd overblijft 
voor het zingen van liederen. De begeleiding zal gebeuren door een 
organist. Juist in deze diensten zou het mooi zijn ook gastorganisten 
te vragen (GO). Eventueel kan ook een koor aan deze diensten 
medewerking verlenen. 
  
11. 
De vormgeving van de gewone ochtenddienst kan dan ten slotte als 
volgt worden omschreven: voor de zondagse ochtenddiensten geldt 
dat er altijd oppas is en kindernevendienst van groep 1 tot en met 5. 
Er wordt een aantal Opwekkingsliederen of liederen uit de 
Evangelische Liedbundel of de bundel ‘Hemelhoog’ gezongen naast 
de Psalmen, Gezangen en Liederen uit de kerkelijke Liedboeken of 
ook een enkel ander lied uit andere bundels, zoals bijvoorbeeld 
‘Zingende Gezegend’, ‘Joh. de Heer’ of ‘Tussentijds’. Zo mogelijk is 
er een kinderlied en wordt er gepreek over het Bijbelgedeelte dat 
op het rooster van de kindernevendienst staat. De muzikale 
begeleiding bestaat gewoonlijk uit orgel, met daarbij ongeveer een 
keer per maand een aantal muzikanten of de medewerking van de 
cantorij. 
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12. 
Verder kwam uit de gemeenteraadpleging naar voren om vaker 
koffie en thee te drinken na de dienst. Daarom stelt de kerkenraad 
voor om elke eerste zondag van de maand na de ochtenddienst 
koffie en thee te drinken. (Hier is indertijd een commissie voor 
ingesteld die helpt bij de voorbereidingen en het schenken zelf.) Het 
is dan wel goed geen doop- en avondmaalsdiensten te plannen op 
die eerste zondag van de maand, of het koffie drinken een week te 
verplaatsen.  
 Ook was er behoefte aan meer preekbesprekingen. In 
overleg met de predikanten is besloten dat uit te breiden naar vier 
keer per jaar. Inmiddels (2016) is die behoefte afgenomen en zijn er 
geen preekbesprekingen meer. 
 Vervolgens was er een vraag of de eigen predikanten niet 
wat vaker kunnen voorgaan in de avonddiensten. De kerkenraad 
vindt dat daar bij het maken van het nieuwe preekrooster inderdaad 
meer rekening mee gehouden moet worden. 
 Het zou mooi zijn als (uitgezonderd de vakantietijd) er op 
elke zondag één van de eigen predikanten voorgaat.  
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Samenvattend komen we tot de volgende verdeling: 
 
GEWONE ZONDAGSE OCHTENDDIENSTEN (9.30 of 10.00 uur) 
- altijd met organist 
- 12 á 13 x per jaar met organist en muzikanten 
   (in elk geval bij doop, belijdenis, GSK-dienst, afscheid KND) 
- Op feestdagen, Kerst, Pasen, Pinksteren met bv. blazers) 
 
- 3 á 4 x per jaar met organist en medewerking van de cantorij 
 
ZONDAGSE MIDDAGDIENSTEN (16.30 uur) 

- 6 á 7 x per jaar met organist en combo 
   (als er ’s morgens een doopdienst is) 
 
ZONDAGSE AVONDDIENSTEN (19.00 uur) 
- 6 á 7 x per jaar (= streven) een Verdiepingsdienst met organist 
   (op de zondag waarop een doop- en middagdienst is)  
- 6 x per jaar Themadienst met organist en muzikanten of cantorij  
- 2 x per jaar Welkomstdienst met organist en muzikanten  
- 11 x per jaar Jongerendienst met band 
- 6 x per jaar Zangdienst met (gast)organist en evt. een koor/cantorij 
 
- 2 á 3 per jaar met cantorij (gewone avonddienst of themadienst)  
 
SPECIALE INVULLING ZONDAGSE DIENSTEN 
- 6 á 7 doopdiensten (ochtend) 
- 1 belijdenisdienst (ochtend) 
- 2x4 avondmaalsdiensten (ochtend en avond, w.o. Goede Vrijdag) 
- 1 gezin-school-kerkdienst (GSK) (ochtend) (2e zondag van februari) 
- 1 Aangepaste dienst voor mensen met verstandelijke beperking 
   (bij voorkeur eerste zondag in juni om 14.30 uur en niet als er een 
    half vijf middagdienst is) 
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Verder is er nog een aantal bijzondere zondagen: laatste zondag 
kerkelijk jaar en de Israëlzondag. Ook zijn er in de adventstijd en de 
lijdenstijd projecten van de KND.  
ANDERE DIENSTEN (meestal niet op zondag)  

- Nieuwjaarsdag 
- Biddag, ochtenddienst i.s.m. Hervormde scholen 
- Biddag, avonddienst (eventueel met cantorij) 
- Goede Vrijdag (ochtend en avond) 
- Tweede Paasdag (ochtend) 
- Hemelvaartsdag (eventueel met cantorij) 
- Tweede Pinksterdag 
- Dankdag, ochtenddienst i.s.m. Hervormde scholen 
- Dankdag, avonddienst (eventueel met cantorij) 
- Kerstnachtdienst 
- Eerste Kerstdag (met blazers) 
- Tweede Kerstdag (ochtend) 
- Oudejaarsavond 
 


