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Woord vooraf
In de namiddag van 25 maart 2003 bracht de eind 2002 aangetreden hoofdaalmoezenier 

prof. dr. Fred van Iersel (hoofdaalmoezenier tot 2011) tijdens een kennismakingsgesprek op 
mijn werkkamer in het Huis van Bewaring ‘Arnhem-Zuid’ de idee op tafel om te zijner tijd 
aan een katholieke theologische faculteit in Nederland een studie- en kenniscentrum voor 
het  rooms-katholiek justitiepastoraat in te richten. Het heeft tot 24 september 2009 geduurd 
voordat een dergelijk centrum – waarin intussen ook de protestantse Geestelijke Verzorging 
was gaan deelnemen – officieel kon worden gevestigd aan Tilburg University en aan de Pro-
testantse Theologische Universiteit als het Centrum voor het Justitiepastoraat. Toenmalig mi-
nister van Justitie, prof. mr. dr. Ernst Hirsch Ballin, opende op die dag, waarop ook het zes-
tigjarig jubileum van de Protestantse en Katholieke Geestelijke Verzorging bij de inrichtingen 
van Justitie werd gevierd, het Centrum tijdens een feestelijke zitting in de aula van Tilburg 
University. In het Centrum participeren enerzijds de Protestantse Theologische Universiteit 
en anderzijds de Faculteiten Katholieke Theologie en Rechtsgeleerdheid van Tilburg Univer-
sity.

In de aanloop op de vestiging van het Centrum werden door Van Iersel vier katholieke jus-
titiepastores parttime vrijgemaakt om wetenschappelijk onderzoek voor te bereiden en uit te 
voeren. Van dat kleine groepje beginnende onderzoekers mocht ik deel uitmaken. Mijn taak 
was de stand van zaken betreffende de katholieke liturgie in de Nederlandse justitiële inrich-
tingen te onderzoeken. Daarnaast bleef ik gedeeltelijk werkzaam ‘op de vloer’ in het pastoraat 
in de Penitentiaire Inrichting ‘Oosterhoek’ te Grave. Die combinatie bood een bijzonder rijke 
ervaring. Gaandeweg kon ik mij daardoor vormen tot wat in sommige disciplines wel een 
scientist-practitioner genoemd wordt. Ik wil Fred van Iersel op deze plaats uitdrukkelijk dan-
ken voor zijn in mij gestelde vertrouwen. Met de publicatie van deze studie beschouw ik mijn 
onderzoeksopdracht als afgerond.

Mijn dank geldt vooral ook mijn promotor, prof. dr. Paul Post, die mij tijdens mijn on-
derzoek steeds met raad en daad, met suggesties, concrete adviezen en feedback vanuit zijn 
grote deskundigheid op het vlak van de ritual studies en de liturgiewetenschap terzijde heeft 
willen staan. Ik ben hem grote dank verschuldigd voor zijn inzet en geduld, voor zijn wijze en 
geleerde hulp en voor het grote vertrouwen, dat hij in mij stelde. 

De acht collega’s, die aan mijn onderzoek hebben willen meewerken, dank ik voor hun 
bereidwilligheid en voor de gastvrijheid, waarmee ze mij ontvingen in ‘hun’ inrichtingen en 
in hun kerkdiensten. Ik heb hen anonimiteit beloofd; hun namen moeten daarom hier on-
vermeld blijven. Maar zij zouden het verdienen met naam en toenaam genoemd te worden. 
Ook de directies van de diverse door mij voor dit onderzoek bezochte inrichtingen, vooral de 
portefeuillehouders Geestelijke Verzorging, dank ik voor hun medewerking, voor hun gast-
vrijheid en voor hun warme belangstelling. 

Ik dank ook het Arnhemse balletgezelschap Introdans, dat op mijn verzoek om een foto 
van een dansscène uit een van hun balletten te mogen gebruiken voor de omslag van dit boek, 
zo spontaan positief heeft gereageerd. Hun ‘hoffotograaf ’ Hans Gerritsen uit Arnhem heeft 
zich alle moeite getroost om de foto die ik had uitgekozen optimaal voor mijn doel geschikt 
te maken. 

Dit boek wil een klein monument zijn voor mijn op 22 december 2010 overleden moeder. 
Haar ziekte maakte het haar sluipenderwijs onmogelijk nog ten volle te beseffen, waarmee ik 
mij de laatste jaren bezig hield. Ze zou trots zijn geweest bij het zien van dit resultaat. Zij heeft 
mij indertijd een bedrag geschonken, waarmee ik de uitgave van dit boek voor het grootste 
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deel kon bekostigen. Daardoor krijgt dit boek een rituele en presentatief symbolische beteke-
nis als herinnering aan haar. 

Ik dank Anne-Marie. Zij heeft het proces van voorbereiden, onderzoeken, uitwerken en 
schrijven van heel dichtbij meebeleefd. Zoals zij zegt “ging het er elke dag wel over”. Vanuit 
haar eigen achtergrond bracht zij menige waardevolle suggestie in in onze gesprekken over 
mijn onderzoek of gaf zij een voor de verslaglegging bruikbaar advies. Haar stimulerende 
aanwezigheid en kracht (symbolisch door een steentje op mijn bureau uit de tuin van Albert 
Schweitzer’s ouderlijk huis in Kaysersberg aangeduid) heeft mij bijzonder goed gedaan en 
zeer geholpen.

Theo van dun 
 Wijchen, 24 maart 2011
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Hoofdstuk 1
Inleiding:
‘Invoeren in Vieren: Ritueel-liturgische Strategieën’

1. Over de titel van dit boek.

1.1. ‘Invoeren’ als terminus technicus
‘Invoeren’ is een terminus technicus in het bedrijfsjargon van de Nederlandse inrichtin-

gen van Justitie. Wat populairder gezegd: het is een typische bajesterm. De term suggereert, 
dat de handeling die hij aanduidt, als in het geval van goederenverkeer over landsgrenzen, 
grensoverschrijdend en daarom bijzonder is. Dat is ook zo: de grenzen tussen wat de Staat 
der Nederlanden als standaard hanteert bij de dagelijkse verzorging van zijn justitiabelen en 
wat een individuele ingeslotene daar vanuit persoonlijke behoeften als aanvulling op wil zien, 
worden door die ingeslotene overschreden, waar mag worden ingevoerd. Het gaat dan vaak 
om duurzamer gebruiksgoederen die ‘binnen’, bij de winkelier van inrichting, niet te koop zijn 
en waarvan het gebruik in de inrichting niet verboden is. Meestal zijn de ingevoerde goederen 
kleding, of een radio, een cd-speler, een eigen tv. Maar het kunnen ook emotioneel en symbo-
lisch geladen zaken zijn, waaraan iemand bijzonder gehecht is. 

Het invoeren omvat speciale procedures, uitgevoerd door speciale beambten (‘badmees-
ters’ genoemd1), waarbij het in te voeren goed wordt gecontroleerd op eventueel daarin ver-
stopte contrabande (drugs, cash geld en dergelijke). Er is natuurlijk ook een tegenhanger van 
invoeren. Goederen, waar een ingeslotene procedureel zuiver vanaf wil, moeten weer worden 
‘uitgevoerd’.

1.2. ‘Invoeren’ als metafoor 
Het in het inrichtingsjargon gangbare begrip ‘invoeren’ kan als metafoor dienen voor het 

door de ingeslotenen in de inrichtingen van Justitie mee naar binnen brengen van immateri-
ele, persoonlijke en geestelijke zaken. De ingeslotenen brengen vanzelfsprekend hun verleden 
mee naar binnen in de justitiële inrichting, hun opgedane ervaringen en belevingen, kortom 
– wat ik nu in algemene termen wil noemen – hun levensgevoel of hun spiritualiteit. Het le-
vensgevoel, dat de ingeslotenen meebrengen is dat van een hedendaagse mens. Maar daarmee 
is niet alles gezegd.

Het is bij de meeste ingeslotenen een door de deprivatie van hun vrijheid veranderd, want 
beladen, levensgevoel geworden, dat van invloed is op hun mogelijkheden tot verwerking van 
de vrijheidsbeneming en drukt op hun gedrag in de verschillende fasen van hun detentie. 
In het begin van de detentie, als de toekomst oogt als een gapend zwart gat, voeren vooral 
angst en onzekerheid de boventoon. Misschien dat, wanneer men op verdenking van, of ver-
oordeeld voor een strafbaar feit in een penitentiaire inrichting is ingesloten, een gevoel van 
schuld en van spijt en wroeging zich vermengt met de angst en de onzekerheid. Er is steeds 
het verdriet om het gemis van wie men ‘buiten’ moest achterlaten, een geliefde, kinderen, 
familie, vrienden en kennissen. Er is misschien schaamte, omdat men erkennen moet dader 
geworden te zijn. Er is de beklemmende ervaring van een onafwendbaar noodlot, van een 
soms wanhopig zoeken naar (nieuwe) zin achter de schijnbare zinloosheid van het ingesloten 

1  Bij binnenkomst in een (penitentiaire) inrichting passeren de ‘(nieuwe) inkomsten’ (nieuw aangekomen gedetineerden) 
‘het bad’ (een douchegelegenheid) waarover een ‘badmeester’ (de ontvangende functionaris) de scepter zwaait. 
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zijn om te kunnen overleven. Het zijn gevoelens, waarmee men niet gemakkelijk te koop 
loopt in de justitiële inrichting en die men het liefst in alle toonaarden zou willen ontkennen. 

Zonder zich daar misschien onmiddellijk bewust van te zijn, brengt een ingeslotene al 
die gevoelens mee naar ‘binnen’. Hij voert ze als vanzelf en ondanks zichzelf in, de grens over 
tussen de vrijheid ‘buiten’ en de gebondenheid ‘binnen’, tussen de eigen levensinrichting van 
vroeger en de gevangenschap van nu, als hij zelf gevankelijk in de justitiële inrichting wordt 
binnengebracht.

1.3. ‘Invoeren in vieren’: metafoor voor een ‘dubbele beweging’
In de justitiële inrichting zijn geestelijk verzorgers van diverse denominaties aangesteld. 

Daaronder is de rooms-katholieke justitiepastor.2 Die zoekt na hun binnenkomst contact met 
de (katholieke) nieuwkomers en hoopt, als zij dat willen, wat voor hen te mogen betekenen 
in begeleidende persoonlijke gesprekken, in groepsgesprekken en – zoals het in een justitiële 
inrichting met een ietwat protestants woord wordt genoemd – in de kerkdiensten, dat wil zeg-
gen: in de viering van de (zondagse) liturgie. 

Als de nieuw aangekomenen ook – zoals zij dan in het jargon van de justitiële inrichting 
worden aangeduid – ‘kerkgangers’ willen worden, dat wil zeggen: deel willen gaan nemen 
aan de (zondagse) kerkdienst, brengen zij vanzelfsprekend hun levensgevoel ook mee naar 
de kerkdienst; zij kunnen niet anders. De metafoor van het invoeren kan ook hier worden 
toegepast. Want opnieuw gaan de ingeslotenen met hun levensgevoel een belangrijke grens 
over. Zij voeren hun eerst nog angstvallig verborgen gehouden, individuele en intieme levens-
gevoel, hun spiritualiteit, als het ware in in het vieren van de kerkgemeenschap, leggen het in 
haar midden in de hoop dat zij het ritueel met (de) andere kerkgangers kunnen communi-
ceren tijdens de viering. Hun levensgevoel is immers het vertrekpunt van waaruit zij (mee)
bidden en zingen, luisteren naar de Schriftverhalen en de preek, kortom betrokken raken bij 
de viering. 

De katholieke justitiepastores claimen zich voor alle taakvelden van hun pastorale werk in 
de inrichtingen van Justitie optimaal te willen professionaliseren. Dat streven naar optimale 
professionaliteit brengt voor de viering van de liturgie mee, dat de katholieke justitiepastor 
niet langer “de pater die de mis doet”3a kan zijn. Het lijkt evident, dat er voor het vieren van de 
liturgie in een justitiële inrichting met de daar ingeslotenen méér nodig is “dan het ambtelijk 
voorgaan in vastliggende kerkelijke rituelen”.3b Maar hoe evident dat ook moge lijken, wat 
betekent het concreet voor de katholieke liturgische praxis in de Nederlandse inrichtingen 
van Justitie? 

Betekent het, dat de katholieke justitiepastores zich vanuit hun liturgische professionaliteit 
inzetten om gecontextualiseerd met hun kerkgangers te vieren, dat wil zeggen: op een bij hun 
momentane levensgevoel in hun presente levenssituatie – gevangenschap – passende manier? 
Betekent het ook, dat de justitiepastores op zoek gaan naar (nieuwe) rituele middelen om 
aan een eigen inbreng van hun kerkgangers in de liturgievieringen recht te doen en die te 
stimuleren? En betekent het ook, dat de justitiepastores zich moeite geven om de vragen naar 

2  In het navolgende spreek ik in het algemeen steeds over (justitie)pastor/hij/hem/zijn en versta daaronder ook de vrouwelijke 
justitiepastores. Wanneer ik spreek over de justitiepastor in zijn hoedanigheid van liturg gebruik ik de term voorganger, 
eveneens in de mannelijke vorm. Van de in de onderzoeken betrokken collega’s (de ‘voorgangers’) waren er twee vrouw. 
Wanneer ik over deze twee collega’s spreek, gebruik ik voorganger/zij/haar/haar; vgl. Deel II, hoofdstukken 6 en 7.
3 ab VOSSEN (1993), 40: “…Het hulpverlenende pastoraat (…) vraagt een specifieke competentie die specifieke hoge 
opleidingseisen met zich meebrengt. Voor de ritueel-cultische verzorging geldt dat in zekere zin ook, tenminste wanneer 
men dergelijk pastoraat ruimer opvat dan het ambtelijk voorgaan in vastliggende kerkelijke rituelen. Geestelijke verzorging 
die volledig opgaat in ‘de pater die de mis doet’ kan geen aanspraak maken op professionaliteit”. 
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(nieuwe) zingeving van hun kerkgangers in de kerkdiensten namens hen onder woorden te 
brengen? Betekent het, dat zij in het ritueel van de liturgie ‘de hoop in bange dagen’ van de 
kerkgangers tot uitdrukking laten komen? En dat zij in de ‘liturgische ruimte’ van de justi-
tiële inrichting – met vaak beperkte middelen – ten slotte een sfeer weten te scheppen, die 
beantwoordt aan het verlangen naar warmte, geborgenheid en troost van hun kerkgangers? 
Als het dat allemaal betekent, opent zich voor de kerkgangers de mogelijkheid zich (gaande-
weg) ‘thuis’ te voelen in de kerkdienst, ook al weten ze misschien nauwelijks (nog) wat er aan 
ritueel allemaal gebeurt en waarom. Want voor een aantal is het al weer lang geleden, dat ze 
naar de kerk gingen; de meeste kerkgangers in de justitiële inrichtingen zijn ‘buiten’ niet zo 
kerks, voor sommigen is de kerkgang in de inrichting misschien wel de eerste in hun leven. 
De liturgische beginsituatie van de meeste kerkgangers brengt daarom mee, dat de justitiepas-
tor moet proberen hen over de grens tussen (relatieve) onkerkelijkheid en (weer) beginnende 
kerkelijkheid heen te helpen. De metafoor van het invoeren is dan opnieuw van toepassing: 
zij drukt de hoop van de katholieke justitiepastor uit als voorganger zijn kerkgangers op ade-
quate wijze te kunnen invoeren in vieren. 

De eerste component van de titel van dit boek, ‘Invoeren in Vieren’, wordt – zó verstaan – 
een metafoor voor een wederkerig grensoverschrijdend handelen, van zowel de kerkgangers 
als van de justitiepastor in zijn hoedanigheid van liturgische voorganger. Het is een ‘dubbele 
beweging’, zoals die vandaag de dag door velen, die streven naar een Open Kerk, in het do-
mein van de kerkelijke liturgie wordt voorgestaan: een beweging vanuit de kerkgangers naar 
de kerk en haar liturgie toe, opdat die van het levensgevoel, dat zij meebrengen in de liturgie, 
kan leren en er rijker van kan worden, en een beweging vanuit de kerk, voorbij aan terughou-
dende en misschien wel zelfgenoegzame binnenkerkelijkheid, naar de kerkgangers toe om 
hen gastvrij en open uit te nodigen haar liturgie ‘mee te komen maken’ en eventueel ook erin 
‘mee te komen doen’4, en daarin het perspectief op een andere werkelijkheid vol zin geopend 
te zien worden.5 

1.4. ‘Ritueel-liturgische strategieën’ 
De tweede component van de titel van dit boek, ‘Ritueel-liturgische Strategieën’ 6, geplaatst 

achter een veelzeggende explicatieve dubbele punt om aan te duiden, dat het gaat om een 
nadere bepaling bij de eerste component, stelt de focus scherp op het onderwerp van deze stu-
die. Het gaat in dit boek over een empirisch onderzoek naar de ritueel-liturgische strategieën, 
die door de rooms-katholieke justitiepastores in de Nederlandse inrichtingen van Justitie in 
hun liturgische doen (en laten) worden ingezet om die ‘dubbele beweging’ van het invoeren in 
vieren voor hun kerkgangers en henzelf optimaal te laten verlopen. 

Dit boek is geschreven met het oog gericht op het functioneren van de katholieke justitie-
pastor als liturgische voorganger in de Nederlandse inrichtingen van Justitie. De vragen, die 
in dit boek zullen worden gesteld, bewegen zich alle rondom dit thema: hoe voert de katho-
lieke justitiepastor zijn kerkgangers in in het vieren van de liturgie, hoe speelt hij daarbij in op 
het levensgevoel dat zijn kerkgangers meebrengen in de liturgie? 

Om de ingesloten kerkgangers te kunnen invoeren in vieren, om hen zich in de kerkdienst 
‘thuis’ te laten voelen, om ze op een verstaanbaar niveau te kunnen aanspreken op een bij hun 
levensgevoel passende wijze en met hen in de liturgieviering werkelijk “heil en genezing”7· te 

4  Vgl. voor het onderscheid tussen ‘meemaken’ en ’meedoen’ Deel II, hoofdstuk 2, § 4.5. 
5  Vgl. voor de ‘dubbele beweging’ verderop, hoofdstuk 2, § 2.4.
6  Vgl. voor de term ‘ritueel-liturgisch’ verderop, hoofdstuk 2, § 2.2 en 2.5.
7  ALTAARMISSAAL (1979), 624-677, passim.
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kunnen ervaren, maakt de katholieke justitiepastor – welbewust of koersend op zijn intuïtie 
of ervaring – een plan de campagne. Daarbij hoort het ontwikkelen van instrumenten om de 
doelen die in zijn plan van aanpak zijn gesteld te kunnen bereiken. Concreet betekent dat, dat 
hij ritueel-liturgische strategieën zal ontwikkelen en inzetten, die zijn rituele handelen zullen 
gaan sturen in een door hem voor zijn kerkgangers gewenste richting en die daarom de litur-
gieviering naar vorm en inhoud mee zullen bepalen. 

In dit boek wordt een concept van strategie gebezigd, waartoe het werk van Michel De 
Certeau heeft geïnspireerd. Deze Franse geleerde legde de praktijk van het dagelijkse leven 
uiteen in enerzijds strategieën die door allerlei instituties, organisaties, autoriteiten en ex-
perts worden bedacht en ingezet om zich op diverse terreinen van het dagelijkse leven van 
een machtspositie te verzekeren, anderzijds in tactieken van de ‘gewone mensen’ als reactie 
daarop om met die ‘van bovenaf ’ opgelegde strategieën te kunnen leven.8 Ritueel-liturgische 
strategieën vertonen karaktertrekken van zowel de strategie als de tactiek. 

De ritueel-liturgische strategieën die de katholieke justitiepastores ontwikkelen, kunnen 
verschillen van justitiepastor tot justitiepastor, want ze zijn gebaseerd op persoonlijke inzich-
ten en creativiteit, maar ze hebben allemaal gemeen dat ze bedoeld zijn om de ingesloten 
kerkgangers adequaat binnen te leiden in het domein van de liturgie. Daarom hebben de 
door de katholieke justitiepastor ontwikkelde ritueel-liturgische strategieën praktisch gezien 
zowel een strategische als een tactische dimensie in de zin van De Certeau. Omdat de ritueel-
liturgische strategieën aangepast of eigen ritueel handelen meebrengen, kiest de katholieke 
justitiepastor er ook positie mee tegenover het door de Rooms-katholieke Kerk voorgeschre-
ven liturgische ritueel. 

Daardoor neemt hij als liturgisch voorganger een tussenpositie in tussen ‘kerk en kerk-
volk’. Aan de ene kant is er de kerkelijke overheid met haar dominante officiële liturgie, die hij 
als voorganger geacht wordt uit te voeren, aan de andere kant zijn er zijn kerkgangers, voor 
wie hij die liturgie toegankelijk wil maken. De katholieke justitiepastor is daarom een ‘rituele 
makelaar’ te noemen, die het traditionele liturgische ritueel op eigen wijze aan de kerkgangers 
tracht te bemiddelen.9

2. Over de opbouw van dit boek

Dit boek is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel is geheel gewijd aan een verkenning 
van het onderzoeksveld, de katholieke liturgie in de Nederlandse inrichtingen van Justitie, 
aan de gevolgde studiemethode en aan literatuuronderzoek. De inzet en opzet van dit Deel 
I worden in de eerste paragraaf van het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 2, § 1) uiteengezet.

In Deel II vindt de lezer het hart van deze studie. Er wordt in beschreven wat er gebeurt 
in de katholieke liturgie in de Nederlandse justitiële inrichtingen vanuit de invalshoek van 
de daarin door de voorgangers ingezette ritueel-liturgische strategieën. Dat gebeurt aan de 
hand van acht cases, acht vieringen, die ik participerend heb geobserveerd en waarover ik 
zowel vooraf als achteraf heb gesproken met de voorgangers en waarover ik na afloop van de 
vieringen willekeurig gekozen ingeslotenen, vrijwilligers en – in één geval – ook penitentiaire 
inrichtingswerkers, die bij de kerkdiensten aanwezig waren, heb geïnterviewd, welke gesprek-
ken ik heb geanalyseerd, geïnterpreteerd en geëvalueerd.

8  DE CERTEAU (1980). Het boek is door Steven Rendall in het Engels vertaald als The Practice of Everyday Life, = DE 
CERTEAU (1984). In deze studie maak ik verder gebruik van deze Engelse vertaling. Zie ook verderop, hoofdstuk 2, § 2.5.
9  Vgl. voor het concept ‘rituele makelaar’ ROOIJAKKERS (1994), 84-85 en hier, hoofdstuk 2, § 2.5.
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Deze analyses, interpretaties en evaluaties, waarvan de eerste resultaten te vinden zijn in 
Deel II, worden synthetiserend uitgewerkt in Deel III. In dit laatste deel van het boek worden 
vanuit deze evaluatie ook aanbevelingen gedaan voor de toekomstige liturgische praktijk van 
het rooms-katholieke justitiepastoraat in Nederland. 
 

3. Bij de omslag

Op de omslag van dit boek is een dansscène afgebeeld uit de Nederlandse première op 
5 oktober 2007 van het ballet Por vos muero (1996) van de Spaanse danser en choreograaf 
Nacho Duato.10 De Nederlandse première van het ballet werd gebracht door Introdans in de 
Stadsschouwburg van Arnhem. Het ballet werd voorts op verschillende plaatsen in Neder-
land gedanst in het seizoen 2007-2008. 

Een deel van het ballet wordt gedanst door zes dansers in lange bordeauxrode capes en 
met een walmend wierookvat in de hand. Het bedoelde deel van het ballet lijkt – gezien ook 
de inhoud van het leidende lied (Marfira,) por vos muero11 – door deze staging te verwijzen 
naar de uitvaartliturgie. Van scènes uit dit deel van het ballet heb ik met welwillende me-
dewerking van zowel Introdans als van zijn fotograaf, Hans Gerritsen uit Arnhem, een foto 
mogen kiezen voor de omslag van dit boek. 

Niet zonder reden voelde ik me bij het zien van de dans van Duato ertoe geïnspireerd een 
dergelijk verzoek aan Introdans te richten. Niet alleen de bordeauxrode cape, die verwijst naar 
een liturgische koorkap, of het gebruik van wierookvaten tijdens de dans zijn daartoe reden, 
maar ook de dans zelf, die kan staan voor het liturgische rituele spel. In de collectiviteit van de 
zes dansers zag ik de voorganger in de liturgie verbeeld, die – naar klassiek voorbeeld – door 
de laatantieken en in overdrachtelijke zin ook wel is aangeduid als de praesul12, de ‘voordan-
ser’. 

10  Zijn volledige naam luidt: Juan Ignacio Duato Bárcia. Hij is geboren in Valencia op 8 Januari 1957.[bron:Wikipedia, laatst 
geraadpleegd 16 januari 2011]. 
11  Het lied is, voor zover ik kon achterhalen, van een anonieme Spaanse troubadour (Sevilla?) uit eind zestiende, begin 
zeventiende eeuw.
12  De praesul was in de klassieke oudheid de eerste onder de Salische (dansende) priesters van de god Mars. Vgl. bijvoorbeeld 
ook het liturgisch gebruik van de term in de avondhymne Te lucis ante terminum, waar hij in de eerste strofe wordt gebezigd 
ter aanduiding van God zelf: “Te lucis ante términum, rerum creátor, póscimus, ut sólita cleméntia sis praesul ad custódiam”; 
de hymne wordt gezongen tijdens de Completen; vgl. e.g. LITURGIA HORARUM, I (1985), 568.
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Hoofdstuk 2
Het onderzoeksveld:
de katholieke liturgie in Nederlandse justitiële inrichtingen, 
eerste verkenning en afbakening

1. Inzet en opzet van Deel I 

Het pastorale werk van een rooms-katholieke justitiepastor is ingericht rondom drie kern-
taken. Ik noem ze hier zonder daar een hiërarchie aan te verbinden, hoewel het vieren van 
de liturgie wel “het hoogtepunt en de bron”13 van alle pastoraal handelen is genoemd. Een 
eerste kerntaak is het voeren van individuele pastorale gesprekken met de ingeslotenen die 
zich aan de zorgen van de justitiepastor hebben toevertrouwd. Een tweede het houden van 
pastorale groepsgesprekken. Als een derde kerntaak is er het doen van kerkdiensten in de 
bijzondere context van het pastoraat in een justitiële inrichting.14 De katholieke liturgie in de 
inrichtingen van Justitie in Nederland is voorwerp van onderzoek in deze studie. Zij vormt 
het onderzoeksveld. Dit hoofdstuk is grotendeels gewijd aan een eerste verkenning en afba-
kening van dat onderzoeksveld. In de eerste paragrafen van dit hoofdstuk formuleer ik mijn 
onderzoeksvraag en beschrijf ik de opzet van deze studie. 

Paragraaf 2 van dit hoofdstuk geeft – als aanzet daartoe – ruimte voor een bespreking van 
de centrale concepten die deze studie sturen. Ik geef aan van welke concepten van ritueel en 
liturgie ik in deze studie uitga (§ 2.1). Als onderzoek naar ritueel en liturgie is mijn onder-
zoek te kwalificeren als een liturgiewetenschappelijk onderzoek én als een ritual study (§ 2.2). 
Ritualiteit en liturgie hebben in elke tijd hun plaats in een contemporain ritueel landschap; 
daarom schets ik vervolgens het bredere hedendaagse rituele landschap (§ 2.3.1). Het heden-
daagse rituele landschap kent verschillende domeinen, die zich onderling op een bepaalde 
manier verhouden. De spanningen tussen die domeinen worden beschreven in een volgende 
deelparagraaf (§ 2.3.2). Het hedendaagse rituele landschap biedt aan de katholieke liturgie in 
de Nederlandse inrichtingen van Justitie ook haar rituele context. Met de schetsmatige ver-
kenning van het rituele landschap wordt als vanzelf ook de plaats van het katholieke justitiële 
liturgische pastoraat daarbinnen nader bepaald (§ 2.3.3). In het kerkelijke rituele doen van 
vandaag de dag speelt in wat ‘progressieve kringen’ heet in steeds grotere mate een streven 
naar de realisering van een ‘dubbele beweging’, vanuit de samenleving naar de kerk en vanuit 
de kerk naar de samenleving, die zijn weerslag heeft op de configuratie van de liturgie (§ 
2.4). Om die ‘dubbele beweging’ te kunnen realiseren worden voorgangers uitgedaagd tot de 
ontwikkeling en inzet van ritueel-liturgische strategieën. In de vijfde en laatste deelparagraaf 
van paragraaf 2 wordt de ritueel-liturgische strategie, het key concept van dit onderzoek, met 
als tegenover de toe-eigening van de doelgroep, de kerkgangers, besproken. In deze deel-
paragraaf wordt ook het ‘rituele makelaarschap’ dat voortvloeit uit de inzet van de ritueel-
liturgische strategieën aan de orde gesteld (§ 2.5). 

In de derde paragraaf van dit hoofdstuk omschrijf ik de probleemstelling van deze studie 
(§ 3.1), formuleer ik de centrale onderzoeksvraag in vier uit elkaar volgende deelvragen (§ 
3.2), alsook de doelstelling van mijn onderzoek: dat wat ik met mijn vraagstelling te weten wil 

13  CONSTITUTIE (1963), nr.10, 24-25: ‘Attamen Liturgia est culmen ad quod actio Ecclesiae tendit et simul fons unde 
omnis eius virtus emanat’.
14  Vgl. voor een omschrijving van alle met deze drie kerntaken samenhangende werkzaamheden SAMENVATTING (z.j). 
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komen en hoe ik die verkregen wetenschap toepasbaar wil maken voor de liturgische prak-
tijken van de katholieke justitiepastores in de inrichtingen van Justitie in Nederland (§ 3.3). 

In paragraaf 4 van dit hoofdstuk wordt de opzet van de studie verantwoord. In de eerste 
deelparagraaf (§ 4.1) verantwoord ik de keuze voor een kwalitatieve onderzoeksmethode in 
de vorm van een etnografie en geef ik aan, waarom ik deze etnografie benoem als ritueel-li-
turgisch (§ 4.1.1). In deze deelparagraaf beschrijf ik vervolgens de etnografische onderzoeks-
instrumenten (§ 4.1.2) die ik bij mijn ritueel-liturgisch etnografisch onderzoek heb ingezet, 
evenals het cyclische proces van het schrijven van een etnografie (§ 4.1.3). In een volgende 
deelparagraaf (§ 4.2) schenk ik aandacht aan drie etnografische richtvragen die uitzonderlijk 
geschikt zijn om een ritueel-liturgisch etnografisch onderzoek op te zetten. Deze richtvragen 
kunnen worden geoperationaliseerd aan de hand van het liturgiewetenschappelijk onder-
zoeksdesign, dat in een laatste deelparagraaf (§ 4.3) wordt beschreven.

In de vijfde paragraaf van dit hoofdstuk (§ 5) volgt de afbakening van het onderzoeksveld. 
Mijn onderzoek is opgebouwd uit acht cases. In acht justitiële inrichtingen, verspreid over 
Nederland, heb ik veldonderzoek gedaan. In een eerste deelparagraaf inventariseer ik wat er 
op de penitentiaire landkaart van Nederland te vinden is aan soorten justitiële inrichtingen 
(§ 5.1). Vervolgens benoem en verantwoord ik de selectiecriteria, die tot de keuze van de acht 
door mij voor mijn veldonderzoeken bezochte loci hebben geleid (§ 5.2). Ten slotte presenteer 
ik – zij het vanwege de privacy van de daar werkzame voorgangers en ingesloten kerkgangers 
zoveel mogelijk geanonimiseerd – de acht loci, waar ik mijn veldwerk heb verricht (§ 5.3).

In het kader van de eerste verkenning van het onderzoeksveld wordt in dit hoofdstuk on-
der andere de specifiek justitiële context van de katholieke liturgie in de Nederlandse justitiële 
inrichtingen beschreven. Dat gebeurt in paragraaf 6, die is onderverdeeld in drie deelpara-
grafen, die elk een aspect van die context tot onderwerp hebben. In de eerste deelparagraaf 
beschrijf ik de categoriale context van de katholieke liturgie in de justitiële inrichtingen. Deze 
deelparagraaf handelt over doelgroep, de ingeslotenen met wie de katholieke justitiepasto-
res vieren, in het bijzonder over de liturgische beginsituatie en de kerkelijke statuur die zij 
over het algemeen hebben (§ 6.1). In een tweede deelparagraaf verleg ik de focus naar de 
ambte(naar)lijke en organisatorische context waarbinnen de katholieke justitiepastores hun 
pastorale werk doen. Deze ambte(naar)lijke en organisatorische context is complex. Geeste-
lijke verzorgers maken zowel deel uit van een landelijke organisatie als van die van de justitiële 
inrichting van hun tewerkstelling. Dat brengt een bijzondere positie in de justitiële inrich-
tingen mee, die gevolgen heeft voor de organisatie van de liturgie in de inrichtingen. Deze 
deelparagraaf sluit ik af met de bespreking van een viertal voornamelijk randvoorwaardelijke 
en organisatorische aspecten, die voortvloeien uit deze ambte(naar)lijke context en die een 
bepalende rol (kunnen) spelen bij het vieren van de liturgie in een justitiële inrichting (§ 6.2). 
In de derde deelparagraaf ga ik ten slotte vragenderwijs in op wat de (re)contextualisering van 
de katholieke liturgie in de inrichtingen van Justitie betekent of zou kunnen betekenen voor 
de vorm en inhoud van die liturgie (§ 6.3).

In paragraaf 7 van dit hoofdstuk wordt – na eerst aandacht te hebben geschonken aan het 
vereiste van de ‘denominatieve representativiteit’ voor de katholieke liturgie in de justitiële 
inrichtingen (§ 7.1) – besproken welke actanten er op de voor- en achtergrond betrokken zijn 
bij wat ik het ‘liturgische proces’ in het katholieke justitiepastoraat noem (§ 7.2 en 7.3). 

In paragraaf 8 inventariseer ik de literatuur die ons over de christelijke liturgische prak-
tijken (dat wil zeggen: de protestantse en katholieke liturgieën samen) in de Nederlandse 
inrichtingen van Justitie ter beschikking staat. Ik maak bij deze inventarisatie een onderscheid 
tussen primaire en secundaire bronnen (§ 8.1). De primaire bronnen bieden het tekstmateriaal 
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van de in de Nederlandse inrichtingen van Justitie gevierde christelijke liturgie en van even-
tuele beschrijvingen van de bijbehorende ritualiteit (§ 8.2), de secundaire bronnen bieden de 
beschikbare reflexieve literatuur over die liturgie (§ 8.3). Ik bespreek deze primaire en secun-
daire bronnen met het oog gericht op aanzetten tot ritueel-liturgische strategieën en ritueel-
liturgische strategische tendensen, die daarin te lezen zijn. 

Onder de secundaire bronnen is een beleidsdocument van het rooms-katholieke justitie-
pastoraat, dat een voor dit pastoraat fundamentele strategische tendens met mystagogische 
implicaties beschrijft, die ook in zijn liturgisch pastoraat leidend zou moeten zijn (§ 8.4). Dat 
is reden om aan het pastorale paradigma, dat aan de basis ligt van deze algemene pastorale 
strategische tendens, in een excurs een uitgebreidere bespreking te wijden (§ 8.4.1) en het 
op zijn inzetbaarheid in het domein van de liturgie te onderzoeken (§ 8.4.2). In een vijfde en 
laatste deelparagraaf van paragraaf 8 vat ik samen wat ik in de literatuur bijeen kon lezen aan 
aanzetten tot ritueel-liturgische strategieën, of aan ritueel-liturgische strategische tendensen 
(§ 8.5).

2. Centrale concepten

2.1. ‘Ritueel’ en ‘liturgie’, een werkomschrijving
Om de probleemstelling, de onderzoeksvraag en de doelstelling van deze studie goed te 

kunnen presenteren, moeten we een drietal centrale concepten van deze studie naar hun be-
tekenis en in samenhang met de hen bepalende verschijnselen in de hedendaagse (kerkelijke) 
samenleving omschrijven, te beginnen met de basisconcepten ‘ritueel’ en ‘liturgie’. Paul Post 
geeft daarvan de volgende werkomschrijving: 

“Ritueel (cursivering vD) wordt beschouwd als een min of meer herhaalbare sequentie van handelingselemen-
ten, die van een louter functionele een symbooldimensie krijgt door formalisering, stilering en situering in plaats 
en tijd. Enerzijds brengen individuen en groepen daarmee hun ideeën en idealen, hun mentaliteiten en iden-
titeiten tot expressie, en anderzijds vormt, voedt en transformeert ritueel handelen die ideeën, mentaliteiten 
en identiteiten. Liturgie (cursivering vD) is ritueel handelen waarmee christenen, collectief en individueel, hun 
geloof tot expressie brengen en waardoor zij worden gevormd”.15 

In deze werkomschrijvingen van ritueel en liturgie valt de nadruk op het handelen, dat in 
de performance die het draagt wordt uitgeheven boven het normale en alledaagse menselijke 
doen. 

Ritueel handelen wordt als formele en gestileerde handeling voltrokken volgens een vast 
patroon. Het heeft een collectieve dimensie: het is handelen van een groep (hoe klein ook), 
van een gemeenschap, die er haar identiteit in tot uitdrukking brengt, en er tegelijkertijd weer 
identiteit aan ontleent. Die gemeenschap verbindt haar rituele handelen als vanzelf met haar 
overlevering, haar traditie. In die overlevering spelen de volksverhalen, de mythen, een grote 
rol, omdat zij bijdragen aan de betekenisgeving van het rituele handelen van de gemeenschap. 
Ritueel handelen is emotioneel geladen. Het wordt niet te pas en te onpas voltrokken, maar 
gesitueerd in plaats en tijd. Het is van grote waarde voor wie het voltrekt en de beleving ervan 
grijpt diep in bij de deelnemers. Het maakt deel uit van de symbolische orde, het verwijst naar 

15  POST (2009b), 50.
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een diepere werkelijkheid. Het is religieus, zingevend, en functioneel.16 
De functionaliteit van ritueel handelen is complex. Rituelen kanaliseren gevoelens en 

emoties, brengen verbindingen aan en helpen positie te kiezen in de wereld rondom en in de 
voorbije en toekomende tijd. Zij bezweren het onheil, en helpen staande te blijven te midden 
van alle onzekerheden van het leven. Rituelen hebben een ethische functie: in hun verwijzen 
naar een diepere werkelijkheid houden zij een spiegel voor, die toont hoe passend bij die 
diepere werkelijkheid te handelen. Het ritueel handelen is voor alles ook expressie, niet alleen 
van gevoelens, maar ook van ideeën. Visies op het leven, op de wereld rondom, op de onge-
wisse toekomst na dit aardse bestaan, kortom de gelaagdheid en veelkleurigheid van de wer-
kelijkheid kan in het ritueel in symbolen worden verdicht en samengebald. Ten slotte heeft 
ritueel handelen een pauzefunctie. Ritueel handelen is van een andere orde dan het dagelijkse 
jachtige doen. Het hoort thuis in een andere, ‘vrije’ tijd. “Ritueel is (…) feest”.17 

In de werkomschrijving van liturgie, die Post hanteert, wordt het begrip liturgie enerzijds 
bepaald als (en beperkt tot) ritueel handelen van christenen, die daarin hun geloof tot uit-
drukking brengen en waaraan zij hun identiteit als christengelovigen ontlenen, anderzijds 
als een (complex van) menselijk ritueel handelen. De karaktertrekken en kwaliteiten die aan 
ritueel handelen in het algemeen toekomen zijn daarmee ook karaktertrekken en kwaliteiten 
van de christelijke liturgie. Deze vaststelling is van betekenis voor het wetenschappelijk on-
derzoek van de liturgie. 

2.2. Ritual study; “ritueel-liturgisch”
Als liturgiewetenschappelijk onderzoek is mijn studie ook een ritual study. De ritual stu-

dies kwamen in de zeventiger jaren van de vorige eeuw op in Noord-Amerika. Een van de 
coryfeeën van de ritual studies is Ronald Grimes.18 In de ritual studies wordt de ritualiteit 
onderzocht als een aspect van algemeen, basaal menselijk handelen, dat vanuit vele invals-
hoeken bestudeerd kan worden. De ritual studies vormen zo een podium, waarop allerlei 
disciplines hun onderzoeksresultaten ter zake van het verschijnsel menselijke ritualiteit met 
elkaar delen. Vanuit “de sociale wetenschappen, de cultuurgeschiedenis, de kunstgeschiede-
nis, de muziekwetenschap, de theaterwetenschap, de linguïstiek, de archeologie, de semiotiek, 
de antropologie, de etnologie en de godsdienstwetenschap” kan in de ritual studies een dieper 
inzicht worden verschaft in wat mensen samen doen, wanneer zij ritueel handelen.19 

Liturgie is in de bovenstaande werkomschrijving gedefinieerd als een vorm van basale 
menselijke ritualiteit; zij krijgt vanuit die basale ritualiteit in een bepaalde tijd door het (ge-
lovige) doen van een bepaalde groep mensen (christenen) steeds weer een nieuwe vorm: zij 
heeft altijd een antropologische, sociale en cultureel geladen context. Post stelde daarom voor 
om liturgische vieringen ietwat tautologisch “ritueel-liturgisch” te noemen, enerzijds om dui-
delijk te maken, “dat elke liturgiestudie ook een rituele studie is”, anderzijds om al die ver-
schillende antropologische, sociale, culturele en contextuele dimensies van ook de christelijke 
eredienst in de terminologie aan te kunnen geven.20

16  GRIMES (1990), 14 en POST (2001b), 36.
17  POST (2001b), 37. 
18  Ronald Grimes, hoogleraar aan de Wilfrid Laurier University te Ontario en aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen, is 
een van de oprichters van het Journal of Ritual studies (1987). 
19  Vgl. HOONDERT (2006), 62-65 en de uitgebreide literatuurverwijzingen aldaar; zie voor de opsomming van Hoondert 
van bij de ritual studies betrokken disciplines: idem, 64.
20  POST (2002a), 16: “In this context I already introduced in my contribution the somewhat tautological term ‘ritual-
liturgical’. Here liturgy is not only put in the broader context of rituality more consistently and systematically, thereby 
declaring liturgical study to be a ritual study, but one can also hear the double context of human and cultural conditions”.
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2.3. Het hedendaagse rituele landschap 
2.3.1. Drie domeinen van ritualiteit.

Kerk en godsdienst hebben in de laatmoderne samenleving ingeboet aan invloed en aan-
trekkingskracht. Als gevolg daarvan leken tot voor enkele jaren eveneens liturgie en ritualiteit 
gemarginaliseerd te zijn. Terwijl de volgens de wensen van het Tweede Vaticaanse Concilie 
(1962-1965) hervormde liturgie menigeen tot grote liturgische creativiteit aanzette, liep het 
kerkbezoek zienderogen terug. In de samenleving leek geen plaats meer te zijn voor de soms 
plechtstatige formaliteit van rituele gedragingen. Mensen leken ook in hun persoonlijke leven 
geen behoefte meer te hebben aan rituelen. Het woord kreeg een negatieve bijklank, die het 
nog niet helemaal is kwijtgeraakt. Rituelen werden en worden soms nog steeds afgedaan als 
achterhaald en zinloos, als vervelend en lastig (“de Tweede Kamer is één groot ritueel”21). Ge-
rard Lukken schreef al in 1982 een boek tegen deze tendens in, waaraan hij de titel Geen leven 
zonder rituelen meegaf.22 Het kreeg drie drukken en hij stelde later tevreden vast, dat dit boek 
blijkbaar in een behoefte voorzag.23 

Gaandeweg de tijd bleek dat de maatschappij nog wel degelijk behoefte had aan rituelen. 
Bij allerlei maatschappelijke aangelegenheden en gebeurtenissen kwamen ze weer op: herden-
kingsdiensten voor verkeersslachtoffers, rituele markeringen van ongevalplaatsen, stille toch-
ten, al dan niet (inter)religieuze gedachtenisvieringen voor slachtoffers van andere en soms 
grotere, wereldomvattende rampspoed. Er ontstond ook vraag naar buitenkerkelijke rites de 
passage rondom geboorte, huwelijk en dood. Internetpastores en andersoortige begeleiders 
stellen zich op bestelling beschikbaar om deze rituelen te voltrekken. Binnenkerkelijk mo-
gen processies en bedevaarten, en bijvoorbeeld autozegeningen zich weer in de belangstelling 
van velen verheugen. Opnieuw schreef Lukken een boek over het verschijnsel ritualiteit. Hij 
noemde zijn nieuwe boek Rituelen in overvloed.24 

Het hedendaagse rituele landschap met zijn “rituelen in overvloed” is dan ook veelkleurig 
en veelzijdig te noemen. In het voorjaar van 2006 heeft Paul Post in een lezing voor het corps 
van rooms-katholieke justitiepastores van dat rituele en liturgische landschap een beschrij-
ving gegeven.25 Ik geef hier de globale inhoud van deze lezing weer. In het in 2009 verschenen 
Handboek justitiepastoraat is inmiddels een artikel van de hand van dezelfde liturgieweten-
schapper verschenen, dat een uitwerking van deze lezing biedt.26 

Vanuit het standpunt (gezichtspunt) van een rooms-katholiek betrokken vierder kan men 
volgens Post in een panorama dat zich opent drie domeinen onderscheiden. Men kan zich dat 
“ritueel-liturgisch panorama” 27 als volgt voorstellen: 

21  Vgl. de uitspraken tijdens de kabinetsperiode van Balkenende I (22 juli tot 15 oktober 2002) in de pers door de toenmalige 
LPF-minister mr. H. Nawijn over de zijn werk storende oproepen om in de Tweede Kamer te verschijnen.
22  LUKKEN (1984, 19862, 19883). 
23  Idem (1999), 11. 
24  Idem (1999).
25  Lezing in het ‘Kontakt der Kontinenten’ te Soesterberg op de landelijke Studiedagen van het r.-k. Justitiepastoraat, 25 
april 2006.
26  POST (2009a), 113-143.
27  Idem, 116. 
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 A: Parochiële/gemeentelijke kernliturgie
 B: buitenparochieel/gemeentelijk, ‘categorale domeinen’
 C: brede, algemene rituele milieu

 Figuur 1: het ritueel-liturgisch panorama (Post)

Een eerste domein is dat van de binnenkerkelijke liturgie, of kernliturgie (A). Daartoe 
behoren de parochiële weekeindliturgie, de liturgie van de sacramentenbediening en de do-
denliturgie. Van belang is hierbij aan te tekenen, dat in de kernliturgie veelal de officiële litur-
gische ordo, zoals die in het Romeins Missaal, de Ritualen en de Lectionaria is vastgelegd, ge-
volgd wordt. De kernliturgie noemt men ook wel solid liturgy tegenover het rituele repertoire 
uit de andere domeinen, dat, met een term van de Londense stadspastor Pete Ward, liquid 
liturgy (‘flexibele, vloeiende liturgie’) wordt genoemd.28 

Daarachter strekt zich een tweede domein uit (B). Het tweede domein bevindt zich meer 
in de liturgische marge. Post sprak in 2006 nog van het “randkerkelijke” domein, waarmee 
mensen die de kernliturgie niet of nauwelijks meer frequenteren nog in aanraking kunnen 
komen. De liturgie, die binnen dit domein wordt gevierd, is enerzijds wel degelijk kerkelijk te 
noemen, anderzijds meestal vrijer van vormgeving dan de kernliturgie. Onder de liturgie in 
dit “randkerkelijke” domein rekent Post onder meer de liturgie die in het categoriale pastoraat 
wordt gevierd. Ook de meer (volks)devotioneel georiënteerde liturgie hoort in dit domein 
thuis. Daaronder vallen ook de sacramentalia, zegeningen en de min of meer ‘eigen’ culturen 
van bidden en vieren die bij bepaalde groepen gelovigen in zwang zijn. Later, in 2009, brengt 
Post nuances aan en schrijft hij over dit domein: “B speelt een sleutelrol als intermediair. 
Daarom noemen liturgisten zoals Marcel Barnard, Gerard Lukken en ondergetekende dit do-
mein (…) niet zo zeer ‘rand’ of ‘marge’ als wel ‘front’”, waar “(…) christelijk ritueel handelen 
(wordt) geconfronteerd met trends en tendenties, vragen en perspectieven die in de kern-
gemeente (nog) niet spelen. Dáár komen actuele, brede trends in de actuele samenleving en 
cultuur op tafel”.29 

Een derde domein ten slotte, dat zich weer achter (A) en (B) uitstrekt, is het brede ritu-
ele milieu (C) van onze hedendaagse cultuur. Daarin komen de nieuwere rituelen (emerging 
rituals30) van onze postmoderne tijd tot ontwikkeling. Het is het domein waar men een veel-

28  WARD (2003), 92-95. 
29  POST (2009a), 121.
30  Vgl. MITCHELL (1995) en voor het algemene argumentum e.g. POST & NUGTEREN & ZONDAG (2002b).
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soortige en flexibele ritualiteit vindt, die – zoals gezegd – vaak verbonden aan (maatschappe-
lijk) belangrijke gebeurtenissen (events) met een zekere spontaneïteit ontstaat, soms blijft als 
rituele trend en weer kan verdwijnen om plaats te maken voor een ander en nieuwer ritueel 
repertoire. 

2.3.2. Spanningsveld tussen de domeinen
Hoe verhouden deze drie domeinen zich onderling? Wat hebben de seculiere ritualiteit 

van het derde domein (C) of de ‘vrijere’ liturgie van het tweede domein (B) te bieden aan 
de binnenkerkelijke liturgie van het eerste domein (A)? Zou bijvoorbeeld de manier waarop 
de samenleving haar slachtoffers gedenkt lering kunnen bieden voor een eigentijdse Aller-
zielenliturgie? Zou de Plechtige Namiddagdienst op Goede Vrijdag eraan winnen, wanneer 
een volksdevotioneel ritueel, als een kruisweg is, drempelverlagend op passende wijze wordt 
geïntegreerd in plaats van de voorlezing van het lange lijdensverhaal? 

En omgekeerd, is het een goede zaak te noemen, wanneer de binnenkerkelijke liturgie van 
het eerste domein (A) zich bijna hermetisch afsluit van het rituele repertoire van het tweede 
(B) en derde domein (C)? De betrokkenheid van familieleden en nabestaanden bij de voorbe-
reiding van een doopviering, een huwelijk of een uitvaart, waarbij door hen niet zelden rituele 
bouwstenen van elders dan vanuit de kerkelijke liturgische traditie worden aangedragen, stuit 
bijvoorbeeld maar al te vaak en veel te gauw op starre opvattingen over liturgie en op pastoraal 
onbegrip. En met de pastoriedeur is dan vaak ook de kerkdeur voor lange tijd dicht. 

Er is sprake van een zeker spanningsveld tussen de drie rituele domeinen, dat wordt ver-
oorzaakt, óf doordat er door hen die aan de kernliturgie verknocht zijn met een zeker dedain 
wordt neer gekeken op andersoortige rituelen dan de traditionele, óf door een onbestemde, 
behoudende en vervreemdende angst voor deze nieuwere ritualiteit, óf door een al te starre 
opvatting van wat voor de kerkelijke regelgeving wordt gehouden.31

Post bepleit daarom in samenspraak met Marcel Barnard in een latere publicatie een ra-
dicale verandering van blikveld. Eenstemmig met Barnard staat hij niet langer een “instituti-
oneel en top down” kijken naar liturgie voor, vanuit een perspectief, dat zich openend bij de 
kernliturgie uitwaaiert naar de marge in de verte, maar kiest hij voor een radicale wisseling 
naar een a-centrisch perspectief.32 Binnen dit nieuwe brede a-centrische blikveld opent zich 
een liturgische ‘speelruimte’ die niet langer genormeerd wordt door één liturgisch model, 
de kernliturgie, maar die een open netwerk blijkt te zijn geworden. “Ieder in een netwerk 
gekozen positie is in zekere zin een midden, van waaruit lijnen en knooppunten zichtbaar en 
bereikt kunnen worden. Een netwerk is open en kan tot in het oneindige worden uitgebreid”.33 

2.3.3. De katholieke liturgie in de Nederlandse justitiële inrichtingen: een ‘open netwerk’ in do-
mein (B)

Ook de katholieke justitiepastores worden in hun liturgische praktijk geconfronteerd met 
dit spanningsveld tussen de drie rituele domeinen. Hun liturgische speelruimte is, hoewel zij 
‘van bovenaf ’ wordt ingeperkt, vanwege het categoriale karakter van hun (liturgisch) pasto-
raat toch voornamelijk te kwalificeren als een ritueel open netwerk. Door de bank genomen 
is hun vertrekpunt in het tweede domein (B), soms bevinden zij zich creatief in het derde do-
mein (C), maar ook aan het eerste domein (A) zullen zij zich niet onttrekken. Zeker is dat niet 

31  Vgl. ook POST (2009a), 121 en idem (2009b), 47-48.
32  BARNARD (2009), 38-44, m.n. 38-40 en POST (2009b), 48-49.
33  BARNARD (2009), 41.
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het geval, wanneer de sacramenten moeten worden toegediend. In dat geval zijn zij niet alleen 
aan de kerkelijke regelgeving, maar bovendien ook aan allerlei alleen voor hen geldende regels 
gebonden.34 Ik kom hier in paragraaf 7.2 op terug 

2.3.4. Op zoek naar eigentijdse en existentieel aansprekende (‘relevante’) liturgie
De katholieke justitiepastores helpen elkaar collegiaal om hun kerkdiensten eigentijds 

en existentieel ‘relevant’ voor hun kerkgangers te maken. Binnen het justitiepastoraat wordt 
wekelijks aandacht besteed aan een eigentijdse en aan dit specifieke pastoraat aangepaste 
liturgievoorbereiding. Op het externe, voor eenieder toegankelijke gedeelte van de website 
van het Nederlandse rooms-katholieke justitiepastoraat is een niche die In de Bajeskerk heet. 
Daar wordt doorgelinkt naar liturgische informatie op het besloten gedeelte van de web-
site. Daarop worden elke week nieuwe zogenoemde Liturgietips geplaatst door collega’s voor 
(eventueel ook niet als justitiepastor werkzame) collega’s, samen met een commentaar bij 
de Schriftlezing(en) van de komende zondag.35 Feitelijk zijn deze liturgische tips inhoudelijk 
voornamelijk exegetisch van aard als voorbereiding op de in de kerkdienst te houden preek, 
waarbij tevens een passend gebed of lied wordt voorgesteld; een hoogst enkele keer maar wor-
den er door een justitiepastor een volledige kerkdienst of een aantal liturgische bouwstenen 
op de website geplaatst. Naast de liturgische tips omvat de pagina ook een klein liturgisch 
archief met illustraties, die in liturgieboekjes gebruikt kunnen worden, gebeden en links naar 
liturgische teksten in andere talen en diverse Bijbelvertalingen. 

Deze Liturgietips hebben een behoorlijk aantal hits, in aanmerking genomen dat de groep 
personen, voor wie zij op de eerste plaats bedoeld zijn, relatief klein is, ongeveer zeventig. 
Er wordt ook veel gedownload vanuit het liturgisch archief op de pagina. De cijfers laten dat 
zien. Zij werden over 2006 door de toenmalige webmaster bijgehouden.36 Kennelijk worden 
de liturgische tips graag bekeken. De bezoekers zullen niet allemaal justitiepastores zijn. Want 
– naar uit mijn onderzoek moge blijken – de pastores, die aan mijn onderzoek meewerkten, 
bekijken de Liturgietips zo nu en dan wel, maar maken er verder nauwelijks gebruik van bij de 
voorbereiding van hun kerkdiensten.

2.4. Een ‘dubbele beweging’
De liturgie van het tweede domein (B) bevindt zich, zoals we in paragraaf 2.3.1 zagen, aan 

het liturgische front, waar de confrontaties kunnen plaatsvinden met de actuele samenleving 
en de daarbinnen heersende cultuur. In dit tweede domein (B) zijn de voorgangers in de 
liturgie bij de vormgeving van hun vieringen minder bevangen door wat er in de officiële li-
turgische boeken aan ritueel wordt voorgeschreven en meer gespitst op het creëren van een zo 
groot mogelijke toegankelijkheid van de viering voor hun doelgroep, de categorie voor welke 
zij pastoraal werkzaam zijn. Daarom wordt hun liturgie – soms intuïtief, soms beredeneerd 
als onderdeel van een breder pastoraal programma, een pastoraal plan de campagne – geken-
merkt door een streven naar wat wel een ‘dubbele beweging’ wordt genoemd: een gastvrije 
en open beweging vanuit het pastoraat en de liturgie naar de samenleving toe en een even 

34  Zie VAN IERSEL (2004a), een speciale regeling van liturgische bevoegdheden die is vastgesteld voor het Nederlandse 
rooms-katholieke justitiepastoraat.
35  www. gevangenispastor.nl > In de Bajeskerk > . 
36  Vgl. het bericht van de webmaster van begin januari 2007 op ‘www. gevangenispastor.nl’, over de ‘jaarcijfers’ van 2006: 
“LiturgieTips: 9.317 maal werd er in 2006 op de pagina LiturgieTips rondgekeken. Dat waren 103 bezoekers die 172 maal 
keer per week de LiturgieTips bekeken. Er werd ook hier flink ‘gegraasd’; 9.353 keer werd er een document gedownload 
(illustraties voor LiturgieBoekje, spaanstalige liturgie, Bijbelteksten, enz, enz). Daarmee was 8.242.04 MB gemoeid.”
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open beweging vanuit de samenleving en de omringende cultuur en ritualiteit naar de liturgie 
toe. Het is een streven, dat vanwege een soms moeilijk af te leggen vasthoudendheid aan de 
binnenkerkelijke traditie nog niet altijd ten volle als een voor de samenleving werkelijk open 
beweging gerealiseerd wordt.37 Post noemt als mogelijke blokkades voor een werkelijk open 
beweging vanuit de kerk naar de samenleving een “vaak onbewuste dominantie van de eerste 
beweging, de vaak onbewust ingesleten ‘rituele arrogantie’ van de dragers van christelijke ritu-
aliteit, (…) het vaak betrekkelijk onkritisch gebruik van concepten als diaconale en missionai-
re riten (…) en het steeds meer onder kritiek staande concept van (liturgische) inculturatie”.38 

De (internationale) beweging Open Kerk, die in Nederland met name gepropageerd en 
gestimuleerd wordt door de protestantse emeritus pastoraal-theoloog Jan Hendriks, werkt 
er systematisch en programmatisch aan die ‘dubbele beweging’ in haar pastoraal en in haar 
liturgie te realiseren. Zij wil een kerk zijn die – om de ‘dubbele beweging’ te kunnen initiëren 
en te waarborgen – op de eerste plaats denkt van ‘buiten de kerk’ naar ‘binnen’ en zich daarbij 
vooral de vraag stelt hoe zij zichzelf kan omvormen tot een plek waar zowel buitenstaanders 
als kerkmensen zich (weer) ‘thuis’ gaan voelen en zingeving voor hun bestaan en God kunnen 
ervaren.39 

Een exponent van de Open Kerkbeweging, die vrucht afwerpt, is Het Hemels Gelag waarin 
jongeren van de oecumenische geloofsgemeenschap De Drie Ranken te Apeldoorn samen vie-
ren; deze jongerenvieringen zijn beschreven in het gelijknamige boek van Peter Hendriks en 
Tom Schoemaker.40 Zij hebben intussen in De Drie Ranken al navolging gevonden in gelijk-
soortige vieringen voor tieners in Het Hoge Huis en voor volwassenen in Het Hemels Breed.41

Die nagestreefde ‘dubbele beweging’ heeft – bij welslagen – haar weerslag op de confi-
guratie van de liturgie. Onder de configuratie van de liturgie verstaan we de modaliteiten, 
waarmee twee basale kwaliteiten van de vorm en de inhoud van de liturgie, te weten: ‘exclusi-
viteit’ en ‘inclusiviteit’, zich tot elkaar verhouden. Inclusief betekent in dit verband, dat aan de 
liturgie een open, gastvrije en uitnodigende houding ten grondslag ligt, exclusief, dat men de 
eigen identiteit van de vierende gemeenschap als vertrekpunt neemt. Martin Hoondert heeft 
de combinatiemogelijkheden van de inclusieve en exclusieve kwaliteiten in zijn proefschrift 
helder in schema gebracht.42 

Een eerste mogelijke configuratie van de genoemde kwaliteiten is, dat de liturgie naar 
vorm en inhoud inclusief is. Zowel de vorm van de viering als de inhoud van wat er wordt 
gedaan en gezegd is hermeneutisch open naar iedereen die mee wil vieren. Naar verderop in 
dit hoofdstuk valt te lezen wordt er in de liturgievieringen, die in de Nederlandse inrichtingen 
van Justitie door de katholieke justitiepastores en de protestantse justitiepredikanten worden 
gehouden, gestreefd naar een zowel naar vorm als inhoud inclusieve configuratie: er wordt 
bij de vormgeving en uitvoering van de kerkdiensten door de voorgangers in deze vieringen 
rekening gehouden met een zeer gemêleerde groep kerkgangers, van wie bij voorbaat bekend 
is, dat zij vaak niet of nauwelijks ingevoerd zijn in de christelijke geloofstraditie.43 Tegenge-
steld aan deze eerste mogelijke configuratieve combinatie is die waarin zowel vorm als inhoud 

37  POST (2009b), 47-48.
38  POST (2009a), 121 en hierboven § 2.3.2.
39  Vgl. HENDRIKS (1999), (2002), (2008) en (2010); ook: HENDRIKS & SCHOEMAKER (2004), 184-200 en 210-214; vgl. 
ook POST (2009a), 121 en (2009b), 47-48 en 54.
40  HENDRIKS & SCHOEMAKER (2004).
41  Eidem, 9-11
42  HOONDERT (2006), 200-201.
43  Vgl. verderop § 3.1, 6.1 en 8.2.
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exclusief zijn. De viering is dan slechts werkelijk toegankelijk voor een selecte groep deel-
nemers. Als voorbeeld hiervan zouden we het vieren van een eucharistieviering volgens de 
Tridentijnse ordo44, in het Latijn en met klassieke Gregoriaanse zang45 willen noemen. 

Als een configuratieve tussenvorm is een combinatie mogelijk van een inclusieve vorm-
geving en een exclusieve inhoud. Als voorbeeld daarvan noemt Hoondert de Taizéliturgie: 
inclusief van vorm, open en gastvrij, maar exclusief van inhoud, want verbonden met de iden-
titeit van de Taizécommuniteit. Van de in theorie laatst mogelijke configuratie (een exclusieve 
vorm en een inclusieve inhoud) is moeilijker een voorbeeld te geven. Hoondert geeft als voor-
beeld van deze configuratie “de rituelen en leefpatronen van het boeddhisme”. Zij vereisen 
van de ene kant een zich bekennen tot een boeddhistische gemeenschap en haar leefpatronen 
(de vorm), terwijl het boeddhisme in meer algemene termen de weg wil wijzen naar een zo 
volwaardig mogelijk menselijk leven (de inhoud).46 

De realisering van de ‘dubbele beweging’, waarbij de kerk haar oor te luisteren legt bij 
de samenleving om van haar te leren wat daar leeft en waarbij de samenleving de kerk ook 
daadwerkelijk mág leren, hoe buitenstaanders en kerkmensen gastvrij in de kerk onthaald 
zouden kunnen worden, hoe beide groepen zich er thuis zouden kunnen voelen vanwege de 
openheid die in de kerk is gekomen, hoe ze er hun verlangen naar een goede toekomst in God 
verbeeld en verwoord zouden kunnen vinden, en wanneer zij er vertrouwen zouden ervaren 
tussen God en mensen onderling, vraagt om inzet, om ‘in beweging komen’, om een nieuwe 
dynamiek, om planning en om actie. Terwijl de ‘dubbele beweging’ zelf is aan te merken als 
een basale pastorale strategie, lokt haar nieuwe dynamiek weer andere strategieën uit om van 
een door velen als ‘irrelevant’ ervaren instituut weer een ‘relevante’ en aantrekkelijke gemeen-
schap te maken. 

2.5. Key concept: de ritueel-liturgische strategie; een werkomschrijving
Michel de Certeau heeft in zijn The practice of everyday life het concept ‘strategie’ verbon-

den met “the calculation (or manipulation) of power relationships”. Wat De Certeau daar-
onder verstaat is zowel het hebben van een drive om ‘autoriteit’ te willen uitoefenen als het 
uitgekiend benutten van de kansen om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen. Het gaat dan 
om het uitoefenen van ‘autoriteit’ door bijvoorbeeld (statelijke) instituties, door commerciële, 
economische en politieke of ideële organisaties, door wetenschappers en andere experts. Zij 
zetten volgens De Certeau strategieën in in het maatschappelijk verkeer om in de samenleving 
eigen domeinen te kunnen afbakenen en innemen om vanuit deze verworven machtspositie 
‘de buitenwereld’ te kunnen ‘managen’. Ik laat De Certeau zelf aan het woord over zijn concept 
strategie:

“I call a strategy (cursiveringen DC) the calculation (or manipulation) of power relationships that becomes pos-
sible as soon as a subject with will and power (a bussiness, an army, a city, a scientific institution) can be isolated. 
It postulates a place that can be delimited as its own and serve as the base from which relations with an exteriority 

44  Bij motu proprio Summorum Pontificum van 7 juli 2007 werd per 14 september 2007 (het feest van Kruisverheffing) de 
mis volgens het Missale Romanum van 1962 weer in kleine kring toegestaan; vgl. rkkerk.nl, Blad voor Katholiek Nederland, 
5e jrg, nr. 11, 3-4. Vgl. voor een kritische studie over de wordingsgeschiedenis van dit motu proprio en de vermoedelijke 
gevolgen ervan LUKKEN (2010).
45  Maar zie ook HOONDERT (2006), 200-201, die het Gregoriaans in beginsel rekent tot de naar vorm en inhoud ‘exclusieve’ 
configuratie, en tegelijkertijd een verschuiving constateert: naar mate het Gregoriaans wordt ontdaan van zijn oorspronkelijke 
liturgische context, wordt het ‘exclusief ’ van vorm en ‘inclusief ’ van inhoud: iedere toehoorder van concertant gezongen 
Gregoriaans kan er zijn eigen interpretaties en gevoelens inleggen.
46  Ibidem.
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composed of targets or threats (customers or competitors, enemies, the country surrounding the city, objectives 
and objects of research, etc.) can be managed. As in management, every “strategic” rationalization seeks first of 
all to distinguish its “own” place, that is, the place of its own power and will, from an “environment”. (…) it is an 
effort to delimit one’s own place in a world bewitched by the invisible powers of the Other. It is also the typical 
attitude of modern science, politics, and military strategy”.47

Tegenover de strategie stelt De Certeau het concept ‘tactiek’, waaronder hij de even vernuf-
tige handelingsrepertoires verstaat, waarmee door wie geen autoriteitsdomein en machtsposi-
tie heeft wordt gereageerd op de uitgezette strategieën van de dragers van ‘autoriteit’ om – in 
hun machtsterritoir – zo mogelijk en misschien maar voor even toch enige ruimte te maken 
voor zichzelf, om aan de strategie ‘van bovenaf ’ te ontkomen, of er op een voor henzelf zo 
gunstig mogelijke manier aan te beantwoorden. Arglistige “poaching of power” noemt De 
Certeau dat. Hij schrijft daarover bijna poëtisch:

“By contrast with a strategy (whose successive shapes introduce a certain play into this formal schema and 
whose link with a particular historical configuration of rationality should also be clarified), a tactic (cursiveringen 
DC) is a calculated action determined by the absence of a proper locus. No delimitation of an exteriority, then, 
provides it with the condition necessary for autonomy. The space of a tactic is the space of the other. Thus it must 
play on and with a terrain imposed on it and organized by the law of a foreign power. It does not have the means 
to keep to itself, at a distance, in a position of withdrawal, foresight, and self-collection: it is a maneuver “within 
the enemy’s field of vision” (…) and within enemy territory (…). It operates in isolated actions, blow by blow. 
It takes advantage of “opportunities” and depends on them, being without any base where it could stockpile its 
winnings, build up its own position, and plan raids”. (…) It must vigilantly make use of the cracks that particular 
conjunctions open in the surveillance of the proprietary powers. It poaches in them. It creates surprises in them. 
It can be where it is least expected. It is a guileful ruse”.48 

Door de strategieën en de tactieken, die wij – afhankelijk van onze positie in de samen-
leving – inzetten in onze dagelijkse omgang met elkaar, is onze cultuur er een geworden van 
‘praktijken’, van complexen van handelingen en tegenhandelingen, van zetten en tegenzetten. 
In en door het oeuvre van De Certeau zijn de concepten van strategie, tactiek en praktijken 
verbonden geraakt met culturele en rituele repertoires. In het domein van de cultuurweten-
schap en dat van de ritual studies zijn deze concepten op eigen wijze uitgewerkt, bijvoorbeeld 
door ze in het perspectief te plaatsen van het concept ‘toe-eigening’.49 Ook het concrete pasto-
rale en ritueel-liturgische handelen, kan men aan de hand van deze concepten onderzoeken 
en duiden. 

De katholieke justitiepastores en de protestantse justitiepredikanten worden – a fortiori 
– in hun pastoraat in de justitiële inrichtingen uitgedaagd hun eigen positie te bepalen: zij 
bakenen binnen het autoriteitsdomein van Justitie door het spel van strategie en tactiek te 
spelen eigen machtsterritoria af, die van hun kerken, waardoor zij binnen de justitiële inrich-
ting voor zichzelf een zekere autonomie kunnen bewerkstelligen.50 

Binnen het eigen kerkelijke, min of meer autonome domein, waar de katholieke justitie-
pastores en de protestantse justitiepredikanten ‘de dienst uitmaken’, zijn er ook de pastoranten 

47  DE CERTEAU (1984), 35-36, ook idem, xix.
48  Idem, 36-37, ook idem, xix.
49  Vgl. e.g. ROOIJAKKERS (1994), 92-93 en verdere literatuur in aantekening 132; FRIJHOFF (1997), m.n. 108; zie verderop 
in dit hoofdstuk § 4.3.1, ingang (3).
50  Vgl. verderop in dit hoofdstuk, § 6.2.
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die zich onder de ‘autoriteit’ van hun pastoraat (hebben) willen stellen. De justitiepastores 
en -predikanten zullen binnen dat eigen domein strategieën ontwikkelen op het terrein van 
counseling en geestelijke leiding, op dat van de diaconie en op dat van de liturgie om hun pas-
toranten het gevoel te geven, dat zij er toe doen, dat zij niet worden afgewezen om hun wan-
daden of om hun onbekendheid met het christelijke geloof, maar dat er met hen een ook voor 
hen begaanbare weg wordt gegaan naar God toe. En het kan evenmin anders, of hun pasto-
ranten zullen, niet zozeer door ‘arglistige tactieken’ (dat stadium lijkt gepasseerd, wanneer zij 
eenmaal bewust en oprecht hebben gekozen voor pastorale begeleiding door de justitiepastor 
of -predikant), maar vooral door positieve of negatieve toe-eigening en betekenisgeving op 
deze pastorale strategieën reageren. In deze wisselwerking ontstaan ‘eigen’ pastorale praktij-
ken van het justitiepastoraat. 

De strategieën die de justitiepastores en -predikanten ontwikkelen op het terrein van de 
liturgie zijn nader te onderscheiden van die, welke het bredere pastoraat betreffen, door ze 
aan te duiden als ritueel-liturgische strategieën. Door deze combinatie van adjectieven wordt 
enerzijds aangegeven dat deze strategieën thuishoren in het werkveld van het liturgisch pasto-
raat, anderzijds dat deze strategieën voornamelijk in het rituele handelen van de justitiepastor 
en -predikant als voorganger in de liturgie een rol spelen. In deze studie beperk ik mij tot een 
onderzoek naar die ritueel-liturgische strategieën die door rooms-katholieke voorgangers in 
de kerkdiensten in de Nederlandse justitiële inrichtingen worden ingezet. 

De ritueel-liturgische strategieën, die de katholieke justitiepastores ten behoeve van hun 
kerkgangers ontwikkelen, zijn per definitie complex en gelaagd. Dat brengt de formele, nor-
matieve opvatting van de Rooms-katholieke Kerk over haar eredienst mee. De kerk verwacht 
van al haar liturgische voorgangers – ‘van hoog tot laag’ –, dat zij het door haar voorgeschre-
ven liturgische ritueel correct uitvoeren. De omschrijving van de officiële katholieke liturgie 
als ‘lex’ orandi maakt dat meer dan duidelijk. Deze lex orandi kan men in de termen van De 
Certeau beschouwen als een door de kerkelijke overheid als algemeen geldend vastgestelde en 
opgelegde strategie. De manier, waarop de katholieke justitiepastores als voorgangers daar-
mee omgaan door de inzet van hun ritueel-liturgische strategieën, laat de tactische dimensie 
van die ritueel-liturgische strategieën oplichten. Waar de katholieke justitiepastores – om de 
voorgeschreven ordo als het ware min of meer buiten (het liturgische) spel te zetten – eigen 
rituele handelingsrepertoires ontwikkelen, is in de termen van De Certeau op de keper be-
schouwd immers sprake van tactiek. Tegelijkertijd zetten de voorgangers hun ritueel-liturgi-
sche strategieën – ook in het perspectief van tactiek tegenover de voorgeschreven ordo –juist 
in met een zuiver strategische doelstelling, namelijk om de kerkdiensten ‘relevant’ en beteke-
nisvol te maken voor de kerkgangers. 

Deze complexiteit en gelaagdheid van de ritueel-liturgische strategieën positioneren de 
katholieke justitiepastor in het liturgische speelveld. Hij neemt een tussenpositie in tussen de 
kerkelijke overheid met haar liturgische regelgeving en zijn kerkgangers. Die tussenpositie 
maakt hem tot strategische intermediair en bruggenbouwer tussen ‘kerk en kerkvolk’. De ka-
tholieke justitiepastor functioneert als ‘rituele makelaar’. Gerard Rooijakkers (die deze term 
breder verstaat dan hier bedoeld, namelijk als “culturele intermediair”51) schrijft dat tussen-
personen als ‘rituele makelaar’ 

“als bemiddelaars (…) een sleutelrol (spelen) in processen, waarbij cultuurcontact en -conflict centraal staan. 
De bemiddelaars zijn enerzijds vertegenwoordigers van een elite, overheid, kerk of wetenschap, maar hebben 

51  ROOIJAKKERS (1994), 79-80, waar hij zegt onder ‘ritueel’ “zowel sacrale als profane, geformaliseerde en binnen een 
bepaald cultureel circuit algemeen aanvaarde gedragsvormen” te willen verstaan.
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anderzijds loyaliteitsbanden met de lokale bevolking waaruit zij zijn gerecruteerd of waarmee zij in het dagelijkse 
leven omgaan”.52 

Onder “cultuurcontact” moeten we in het kader van deze studie verstaan, dat de katholie-
ke justitiepastor kennis heeft van en is ingevoerd in de door de katholieke kerkelijke overheid 
voorgeschreven ordo, onder “cultuurconflict” de situatie, die zich voordoet, wanneer hij uit 
loyaliteit met en omwille van zijn kerkgangers zich in zijn rituele handelen meent te moeten 
en mogen afzetten tegen de voorgeschreven ordo. Het altijd op de loer liggend cultuurconflict 
hangt onlosmakelijk samen met het ‘rituele makelaar’ zijn. ‘Rituele makelaars’, aldus Rooijak-
kers, “verkeren in twee circuits of werelden (…) (die) “verschillende en soms tegenstrijdige 
eisen aan hem stellen. (…) De positie van tussenpersonen heeft altijd iets paradoxaals: ze zijn 
machtig en toch afhankelijk”.53 

Zonder de complexiteit en gelaagdheid van de door de katholieke justitiepastores inge-
zette ritueel-liturgische strategieën uit het oog te verliezen, kies ik er voor om in het vervolg 
het begrip ritueel-liturgische strategie meer ‘open’ te gebruiken. In dit boek hanteer ik daarom 
de volgende werkomschrijving van wat ik in het vervolg onder een ritueel-liturgische strategie 
wil verstaan: 

(1) Een ritueel-liturgische strategie is primair gericht op het ritueel-liturgisch handelen en 
heeft naar de voorgeschreven ordo toe eventueel een tactische dimensie. 

(2) Ze wordt uitgelokt door een speciale setting van liturgisch pastoraat, in ons geval: de 
context, waarbinnen de katholieke justitiepastores als liturgische voorgangers werken. 

(3) Ze is afhankelijk van de visie op liturgie en liturgisch voorgaan van de voorganger.
(4) Ze kan bewust of intuïtief tot stand komen. 
(5) Ze kan opgenomen zijn in een breder programmatisch kader van algemeen pastoraal 

handelen of vloeit daaruit voort. 
(6) Ze wordt (als alle strategieën) ingezet om een vooraf bepaald doel te bereiken. In ons 

geval is dat doel te omschrijven als het leveren van enigerlei bijdrage aan een naar vorm en 
inhoud inclusieve configuratie van de liturgie in de inrichtingen van Justitie. 

(7) Ze staat iteratief en dialectisch in wisselwerking met de toe-eigening door de kerkgan-
gers, welke – synchroon of diachroon – aanleiding kan zijn voor nieuwe ritueel-liturgische 
strategieën. 

3. Probleemstelling, onderzoeksvraag en doelstelling 

3.1. Probleemstelling 
Het rituele repertoire van de rooms-katholieke justitiepastores is nog niet of nauwelijks 

diepgaand onderzocht.54 Er is daarom alle aanleiding – niet in het minst met het oog op 
mogelijke (liturgische) ontwikkelingen binnen het rooms-katholieke justitiepastoraat van de 
toekomst55 – om het niet bij deze status quo te laten, maar om ernaar te streven inzicht in en 

52  Idem, 84-85.
53  Ibidem.
54  Vgl. verderop in dit hoofdstuk, § 8.
55  Vgl. de brief van de opdrachtgever aan de onderzoeker van 30 juli 2008 betreffende een bijzondere opdracht om gelet op 
ontwikkelingen op het gebied van “criminaliteit, detentie en aanverwante beleidsterreinen” en “religieuze en sociaal-culturele 
ontwikkelingen in Nederland” “(…) pastoraal liturgisch onderzoek te doen naar de inhoud en vormgeving van het Rooms-
katholiek liturgisch pastoraat in de inrichtingen van Justitie…”.
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overzicht over wat er in de Nederlandse justitiële inrichtingen precies gebeurt in het domein 
van de katholieke liturgie te verkrijgen. Daaronder wil niet alleen de vraag naar wat de rooms-
katholieke justitiepastores precies doen begrepen zijn, maar ook die naar hoe ze doen wat ze 
doen. Dat is in een paar regels samengevat de probleemstelling van dit boek. Aan de gewenste 
kennisneming van de katholieke liturgie in de Nederlandse inrichtingen van Justitie wil dit 
boek een bijdrage leveren. 

In het Woord vooraf van het in 1997 intern uitgegeven Liturgisch Werkboek voor Justi-
tiepastores wordt gezegd, “(dat) (…) de situatie (in een justitiële inrichting) (…) zo totaal 
verschillend (is) aan die op een zondag in een openbaar kerkgebouw, dat een replica van een 
“normale” liturgie op die plek een miskenning zou zijn van kerkgangers en omstandighe-
den…”.56 Het is ondenkbaar, dat de rooms-katholieke justitiepastores, die als pastorale pro-
fessionals hun kerkgangers en hun specifieke werkomstandigheden kennen als geen ander, 
bovenstaande regels niet zouden onderschrijven. Het ligt dus voor de hand aan te nemen, 
dat zij er in hun kerkdiensten naar handelen. Ook de katholieke liturgie in de Nederlandse 
inrichtingen van Justitie zal daarom geen “replica van een “normale” liturgie” ‘buiten’ (kun-
nen) zijn. De kerkgangers en de omstandigheden zijn er niet naar. De aanpassingen van de 
voorgegeven, traditionele katholieke liturgie aan de kerkgangers en aan de bijzondere om-
standigheden van vieren in een justitiële setting vereisen een plan van aanpak, en dat brengt 
onlosmakelijk de inzet van ritueel-liturgische strategieën mee. Zij bepalen en sturen voor een 
groot deel het katholieke rituele repertoire in de justitiële inrichtingen. Kennisneming van 
deze ritueel-liturgische strategieën geeft niet alleen inzicht in het rituele repertoire, maar ook 
in de achterliggende visies op liturgie en liturgisch voorgangerschap, alsook in de motivaties 
om het rituele repertoire zó in te richten, als het is ingericht.57 

De ritueel-liturgische strategieën zijn daarmee bijzonder geschikt als onderzoeksingang 
om de katholieke liturgie in de Nederlandse inrichtingen van Justitie meerdimensionaal in 
kaart te brengen. Daarom wil ik het rituele repertoire van de Nederlandse rooms-katholieke 
justitiepastores exploreren, analyseren en evalueren vanuit onderzoeksvragen naar ‘het hoe 
en wat’ van de onderliggende ritueel-liturgische strategieën. Mij regarderen niet zozeer even-
tueel theoretisch georiënteerde pastoraal-theologische antwoorden op deze vragen. Ik ben 
voornamelijk geïnteresseerd in de gevolgen, die de noodzakelijke aanpassingen en verande-
ringen meebrengen voor de ritualiteit van de katholieke liturgie in de Nederlandse inrichtin-
gen van Justitie. 

Het zojuist aangehaalde Werkboek, waarin onder meer de enige verzameling teksten van 
liturgievieringen die in de Nederlandse inrichtingen van Justitie werden gevierd, is bij mijn 
onderzoek niet bijzonder behulpzaam als bron. Er wordt in het Werkboek geen onderscheid 
in gemaakt tussen protestantse of rooms-katholieke vieringen. Aan de hand van het in het 
Werkboek opgenomen liturgisch tekstmateriaal alleen zijn katholieke vieringen niet altijd on-
middellijk als zodanig te identificeren. Bovendien bieden teksten van vieringen alleen geen 
soelaas. Het gaat, waar wij op zoek gaan naar ritueel-liturgische strategieën, die de katholieke 
kerkdiensten in de justitiële inrichtingen sturen, op de eerste plaats om het leren kennen van 
het concrete rituele handelen van de voorgangers, waarbij de daarbij door hen gebezigde litur-
gische teksten slechts een bijkomende rol spelen.58 Over het concrete rituele handelen tijdens 
de kerkdiensten licht het Werkboek ons nauwelijks in. Om dat rituele handelen te leren ken-

56  VAN DUN & OENEMA (1997), Woord vooraf, 1.
57  Vgl. hierboven § 2.5, werkomschrijving (3). 
58  Vgl. hierboven § 2.5, werkomschrijving (1).
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nen moest nieuw veldonderzoek worden gedaan, waarvan ik in dit boek verslag doe.

3.2. De onderzoeksvraag
Mijn onderzoeksvraag kan in vier deelvragen uiteengelegd worden. De eerste deelvraag 

is te beschouwen als de eigenlijke of centrale onderzoeksvraag. Zij vraagt eenvoudigweg naar 
welke ritueel-liturgische strategieën door katholieke justitiepastores worden ingezet in de 
voorbereiding, vormgeving en uitvoering van hun kerkdiensten om deze voor hun gedeti-
neerde kerkgangers aantrekkelijk, ‘boeiend’ (sic!) en zinvol, kortom ‘relevant’ te maken: 

Vraag 1: Welke ritueel-liturgische strategieën worden door de katholieke voorgangers ingezet 
om de kerkdiensten in de inrichtingen van Justitie ‘relevant’ te maken voor hun kerkgangers?

De volgende drie deelvragen worden opgeroepen door de dynamiek, die met ritueel-
liturgische strategieën samenhangt. Zowel voorgangers als kerkgangers worden al dan niet 
door de inzet van ritueel-liturgische strategieën ‘in beweging gebracht’. De voorgangers in 
hun voorgaan in de viering, de kerkgangers in hun toe-eigening, die hun deelname aan de 
viering zal kleuren. Door de inzet van ritueel-liturgische strategieën grijpen de voorgangers 
in in de ritualiteit van de viering en passen ze deze aan om de viering voor de kerkgangers 
toegankelijker te maken en hen meer mogelijkheden te bieden om de viering te beleven, er zin 
aan te geven, zich deze toe te eigenen. 

De tweede deelvraag is even eenvoudig is als de eerste: namelijk, hebben de door de voor-
gangers ingezette ritueel-liturgische strategieën dit door hen beoogde effect? Maken zij de 
kerkdiensten inderdaad toegankelijker voor de kerkgangers? De tweede deelvraag luidt:

Vraag 2: Hebben die ritueel-liturgische strategieën ook het beoogde effect? Hoe reageren de 
kerkgangers erop? Eigenen zij zich de kerkdiensten toe als voor hen ‘relevant’ en zinvol? 

De vraag of het met de ritueel-liturgische strategieën beoogde effect daadwerkelijk be-
haald is, kan uiteindelijk alleen door de kerkgangers vanuit hun persoonlijke toe-eigening en 
betekenisgeving aan de liturgie beantwoord worden. Ook al speelt de eigen evaluatie van de 
voorgangers, die de strategieën hebben ingezet, een rol en ook al weegt mee wat de onderzoe-
ker tijdens de viering heeft waargenomen, zij hebben daarover niet het laatste woord. 

De onderzoeker zal de effectiviteit van de ingezette ritueel-liturgische strategieën onder 
meer kunnen aflezen aan de waargenomen houdingen en gedragingen van de kerkgangers, in 
het bijzonder aan hun participatie en hun interactie met de voorganger. Het doel van de inzet 
van ritueel-liturgische strategieën – in ons geval: in het liturgisch pastoraat in de justitiële in-
richtingen – omschreef ik eerder als het tot stand brengen van een inclusieve configuratie van 
de liturgie naar vorm en inhoud.59 Naarmate een viering inclusiever is, en er dus meer ruimte 
is voor participatie en interactie zullen deze meer kansen krijgen. 

De onderzoeker zal voorts in gesprekken met kerkgangers (willekeurig gekozen ingeslo-
tenen en vrijwilligers) hun beleving en de mate van toe-eigening van de viering kunnen pei-
len. Wat de kerkgangers in deze gesprekken meedelen geeft uiteraard een subjectief gekleurd 
beeld van de effectiviteit van de ingezette ritueel-liturgische strategieën. De effectiviteit daar-
van hangt immers niet alleen af van de ingezette strategie, maar ook en vooral van de receptie 
en perceptie van de kerkdienst bij en door de kerkgangers. Ingesloten kerkgangers blijken, 

59  Vgl. hierboven § 2.5, werkomschrijving (6).
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naar de ervaring leerde, helaas niet altijd even goed in staat onder woorden te brengen hoe 
zij een kerkdienst hebben beleefd en zich toegeëigend.60 De onderzoeksethiek vereist, dat ik 
desondanks, wat mijn gesprekspartners mij daarover mee willen delen, als onderzoeker per 
definitie serieus neem en meeweeg in de evaluatie van de ritueel-liturgische strategieën.

De derde deelvraag, die wordt opgeroepen door de dynamiek, die samenhangt met de 
inzet van ritueel-liturgische strategieën, is die naar de gevolgen voor de ritualiteit. Ook de 
ritualiteit wordt door de inzet van ritueel-liturgische strategieën ‘in beweging gezet’. Wat voor 
beweging is dat? Welke richting gaat die beweging uit? Beweegt de ritualiteit zich uitnodigend 
en open richting kerkgangers, zodat zij haar meer kunnen ervaren als ook voor hen zinvol, 
wie ze ook zijn en met welke achtergrond zij ook naar de kerkdienst komen, en kunnen ze 
er meer aan participeren, dan wanneer er geen sprake was geweest van de inzet van ritueel-
liturgische strategieën? Of is het omgekeerde het geval en verliest de ritualiteit door de inzet 
van ritueel-liturgische strategieën juist aan kracht en kwaliteit en wordt zij tot een schaduw 
van zichzelf? Deze derde deelvraag vraag is in eerste instantie bedoeld als een explorerende 
vraag, die uitnodigt tot descriptie en analyse van wat aan rituele handelingen gebeurt, waar-
onder ook het rituele gebruik van de ‘liturgische ruimte’ en de daar aanwezige parafernalia en 
van paramenten en utensiliën gerekend mag worden. De derde deelvraag luidt:

 
Vraag 3: Welke gevolgen hebben die ritueel-liturgische strategieën voor de ritualiteit van de 
katholieke kerkdiensten in de inrichtingen van Justitie?

De vierde deelvraag spitst toe. Zij betreft de gevolgen van de inzet van ritueel-liturgische 
strategieën voor de ritualiteit in het licht van de (brede) katholieke liturgische traditie. Wat 
er met de ritualiteit gebeurt door de inzet van ritueel-liturgische strategieën verhoudt zich 
positief of negatief tot de liturgische traditie van de Rooms-katholieke Kerk. De (ritualiteit 
van een) katholieke kerkdienst is opgenomen in de brede stroom van de katholieke liturgische 
traditie. Die liturgische traditie geeft de bandbreedte aan, waarbinnen eigen accenten aange-
bracht kunnen worden in (de vormgeving van) de ritualiteit van de kerkdiensten, zonder dat 
zij zich verwijdert van wat kan worden beschouwd als authentieke rooms-katholieke geloof-
sexpressie. Let wel: het gaat daarbij om inpasbaarheid in een levende en dynamische traditie, 
niet om de naleving van starre voorschriften.61 Met deze relativering is het ijkpunt voor deze 
toetsing de voorgeschreven liturgische ordo, zoals die is neergelegd in de huidige officiële 
liturgische boeken, zoals het Romeins Missaal en de Romeinse Ritualen en Lectionaria. De 
vierde en laatste deelvraag luidt:

Vraag 4: Hoe verhouden die ritueel-liturgische strategieën zich tot de (brede) liturgische traditie 
van de Rooms-katholieke Kerk?

De vragen 1, 2 en 3 zullen in eerste instantie gaandeweg beantwoord worden in Deel 
II van dit boek, waarin acht katholieke liturgievieringen, die in justitiële inrichtingen zijn 
gehouden, aan de hand van observaties zullen worden beschreven en aan een eerste analyse 
zullen worden onderworpen. Op basis daarvan en van gesprekken, die met de voorgangers 
zijn gevoerd, zal – bij wijze van het opmaken van een balans – na de beschrijving en eerste 
bespreking van iedere viering worden getracht de door de voorgangers ingezette ritueel-litur-

60  Vgl. ook verderop in dit hoofdstuk, § 4.2, (2).
61  Vgl. WEGMAN (1994), 24-36; POST (2000b), 64; HOONDERT (2006), 94-95 en verderop § 4.3.1, (4), ook aantekening 
107.
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gische strategieën te benoemen. In Deel III zullen deze ritueel-liturgische strategieën worden 
geïnventariseerd en gekwalificeerd (vraag 1). 

In de observatieverslagen van de kerkdiensten worden ook de participatie van de kerkgan-
gers aan de kerkdienst en hun interactie met de voorganger – dat wil zeggen: de belangrijkste 
waarneembare uitingen van de reacties van de kerkgangers op de ritueel-liturgische strategie-
en – beschreven en in Deel II in eerste analyse besproken. Daarnaast worden de gesprekken, 
die met enkele willekeurig gekozen kerkgangers zijn gehouden, in Deel II geëxcerpeerd weer-
gegeven met hun toe-eigening van de kerkdienst en hun betekenisgeving daaraan in focus. 
Deze reacties van de kerkgangers op de in de viering ingezette ritueel-liturgische strategieën 
zullen in Deel III ten slotte synthetiserend worden geëvalueerd (vraag 2). 

Als een ‘vooraf ’ van de ingezette ritueel-liturgische strategieën zullen, hetzij in enkele 
highlights samengevat, hetzij pro memorie vermeld, aan het slot van ieder case beschrijvend 
hoofdstuk van Deel II de ‘visie van de voorganger op liturgie en op liturgisch voorganger-
schap’ en de ‘voorbereiding van de viering’ als algemeen geldende thema’s voor verdere be-
spreking in Deel III worden vastgelegd.62 Deze beide algemene thema’s zullen in Deel III in 
samenhang worden gebracht en geëvalueerd, waar ik zal proberen de voorgangers te typeren. 

Een derde thema, dat eveneens als een algemeen geldend ‘vooraf ’ van de ingezette ritueel-
liturgische strategieën bij het opmaken van de balans in Deel II kan worden genoteerd voor 
verdere bespreking in Deel III is ‘ruimte en tijd’. Het thema betreft de ‘liturgische ruimte’ die 
aan de voorgangers in de justitiële inrichting ter beschikking wordt gesteld om te vieren en de 
tijdsduur die voor de kerkdienst in de dagprogramma’s wordt ingeruimd. Onder de noemer 
van een vierde, laatste algemeen geldend thema, ‘de gevierde praxis versus de voorgeschre-
ven ordo’ (dat toeziet op de ‘gevolgen’ van de ritueel liturgische strategieën voor de ‘grote 
lijn’) 63 zal het thema ‘ruimte en tijd’ samen met andere contextuele thema’s, die de ‘gevolgen’ 
van de ritueel-liturgische strategieën voor het rituele detail aangeven, in Deel III in synthese 
worden geëvalueerd. De laatste categorie thema’s zal steeds aan het eind van elk case beschrij-
vend hoofdstuk in een reeks ‘bijzondere thema’s voor verdere bespreking’ worden bijeengezet 
(vraag 3). 

Vraag 4 ten slotte komt eerst aan bod in Deel III van dit boek. Deze vraag zal ik vooral 
beantwoorden vanuit het perspectief van het ‘rituele makelaarschap’64 van de katholieke jus-
titiepastor, juist omdat hij in die functie zijn positiekeuze en verhouding tot de katholieke 
liturgische traditie bepaalt. 

In Deel III zal ten slotte bovendien bezien worden hoe de onderzoeksresultaten richting 
kunnen aangeven om in de toekomst met de katholieke liturgie in de justitiële inrichtingen te 
gaan. Daarmee raken we aan de doelstelling van dit onderzoek. 

3.3. De doelstelling van het onderzoek
De doelstelling van het onderzoek is drieledig. Het onderzoek wil de belangen van zowel 

voorgangers als kerkgangers dienen. Het belang dat de laatstgenoemden bij het onderzoek 
hebben, zal echter gewaarborgd moeten worden door de eerstgenoemden. Anders gezegd: 
de rooms-katholieke justitiepastores zullen zich als voorgangers moeten inspannen om hun 
ingesloten kerkgangers van de onderzoeksresultaten te laten profiteren. De doelstellingen van 
het onderzoek zijn als volgt te formuleren:

62  Vgl. hierboven, § 2.5, werkomschrijving (3).
63  Vgl. voor deze algemeen geldende thema’s ook Deel II, hoofdstuk 2, § 4.7.2.2.
64  Vgl. hierboven, hoofdstuk 1, § 1.4 en hoofdstuk 2, § 2.5.



40 | Deel I

De doelstellingen van het onderzoek zijn:
a) Het katholieke rituele repertoire in de Nederlandse inrichtingen van Justitie descriptief, 

explorerend en exemplarisch in kaart brengen.
b) Inzicht verwerven in de ritueel-liturgische strategieën (en de gevolgen daarvan voor de 

ritualiteit), die daarbinnen door de voorgangers gebruikt worden om hun kerkgangers in te 
voeren in vieren.

c) Aan de hand van deze verworven kennis een bijdrage leveren aan een optimalisering van de 
liturgische expertise van de katholieke justitiepastores.

De eerste doelstelling a) – het in kaart brengen van het rituele repertoire van de Neder-
landse katholieke justitiepastores – wordt in Deel II van dit boek gerealiseerd, waar een acht-
tal kerkdiensten65, in justitiële setting gevierd en geobserveerd, exemplarisch zal worden be-
schreven. Het is bij mijn weten, zoals in paragraaf 3.1 al werd gemeld, de eerste keer dat dit 
gebeurt. Feitelijk is deze beschrijving in het licht van de onderzoeksvraag naar de ritueel-litur-
gische strategieën een noodzakelijk bijproduct, omdat de ritueel-liturgische strategieën, waar 
ik naar op zoek ben, en vooral datgene wat zij teweeg brengen zonder een goede beschrijving 
van hun meest directe context, de katholieke liturgieviering, niet adequaat onderzocht kun-
nen worden. 

In doelstelling b) wordt dan ook het hoofddoel van het onderzoek omschreven. Ik wil 
immers weten welke de ritueel-liturgische strategieën zijn die de katholieke justitiepastores 
bedenken om hun kerkgangers in te voeren in het domein van de liturgie. Ik wil weten, hoe zij 
hun kerkdiensten ‘relevant’ maken voor hun kerkgangers. Ik wil weten, wat de inzet van hun 
ritueel-liturgische strategieën betekent voor de ritualiteit van hun kerkdiensten. Het inzicht, 
dat ik verwerf door dat te onderzoeken, is – om zo te zeggen spiegelend – ten dienste te maken 
aan de liturgische professionaliteit van de justitiepastores. Die doelstelling van het onderzoek 
wordt verwoord in doelstelling c). Deze laatste doelstelling is vooral praktisch van aard en kan 
op meerdere manieren naar de liturgische praktijk worden vertaald: in dit boek zal het gaan 
om aanbevelingen. 

4. De opzet van de studie

4.1 Methode: kwalitatief explorerend onderzoek 
4.1.1. Ritueel-liturgische etnografie

Deze studie is opgezet als een kwalitatief onderzoek, dat enerzijds liturgiewetenschappe-
lijk is, en dat anderzijds het onderzoeksveld beziet vanuit het perspectief dat de ritual studies66 
aanreiken. Martin Hoondert schreef, dat een onderzoek met deze opzet en inzet “…(zich) 
kenmerkt (…) door een open en explorerende benadering van liturgie als onderdeel van een 
sociale, culturele, antropologische en rituele context. We kunnen spreken van een integraal 
liturgiewetenschappelijk onderzoeksdesign, waarin antropologische en theologische benade-
ringen van de liturgie bijeen worden gehouden”.67 

Het behoort tot de verworvenheden van de moderne liturgiewetenschap om de liturgie te 
beschouwen als een complex van samenhangende menselijke handelingen en gedragingen, 
die op hun beurt veel gemeen hebben met een oerlaag van algemeen menselijke ritualiteit. 

65  Vgl. verderop in dit hoofdstuk, § 5.2 en 5.3.
66  Vgl. hierboven, § 2.2.
67  HOONDERT (2006), 61.
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Men is meer en meer gaan beseffen, dat de liturgie mede bepaald wordt door een bepaalde 
culturele omgeving, dat zij wordt gevierd door een bepaalde kerkgemeenschap in een be-
paalde periode van de (kerk)geschiedenis. Hoondert geeft drie argumenten om voor een li-
turgiewetenschappelijke studie als deze voor een kwalitatieve onderzoeksmethode te kiezen. 

(1) Als eerste argument is er het belang dat de onderzoeker hecht “aan onderzoeksstrate-
gieën waarbij ook de betrokkenen zelf aan het woord komen”.68 

(2) Het tweede volgt uit de aard van de vraagstelling. Voor deze studie is die vraagstelling 
samen te vatten als: ik wil weten, welke ritueel-liturgische strategieën door de katholieke jus-
titiepastores in hun kerkdiensten worden ingezet, hoe zij worden ingezet en wat de gevolgen 
daarvan zijn voor de ritualiteit. Ritueel-liturgische strategieën zijn in hoge mate bepalend 
voor de ‘kwaliteit’ en het karakter van een ritueel repertoire. Onder kwaliteiten verstaan we 
dan rituele kwaliteiten, die omschreven kunnen worden als “identity-determining characte-
ristics, traits, dimensions or tendencies in a ritual repertoire”.69 

(3) Het derde argument is het onderzoeksveld zelf. In deze studie is dat de katholieke 
liturgie in de Nederlandse inrichtingen van Justitie, die nog geen voorwerp van onderzoek is 
geweest. Hoondert meent, dat “voor een dergelijk ‘nieuw’ terrein (…) een kwalitatieve, explo-
rerende benadering de meest geschikte (is)”.70

De onderzoeksmethode die het best past bij mijn studie, en die bij juiste toepassing een 
open, “kwalitatieve (en) explorerende benadering” garandeert van de katholieke liturgie in 
de Nederlandse inrichtingen van Justitie, is die van de etnografie.71 Ik noem mijn etnografie 
‘ritueel-liturgisch’, om ermee aan te geven dat het etnografische onderzoek, waarvan ik in dit 
boek verslag doe, zowel een liturgiewetenschappelijk onderzoek is als een ritual study. Als 
ritueel-liturgische etnografie voegt mijn onderzoek zich in in een inmiddels langer wordende 
rij van andere ritueel-liturgische etnografieën, die zijn of worden ondernomen in het kader 
van het door Paul Post gecoördineerde Landelijk Onderzoeksprogramma voor Liturgische en 
Rituele Studies dat onder andere in het aan Tilburg University gevestigde Instituut voor Litur-
gische en Rituele Studies wordt uitgevoerd.72 

4.1.2. Etnografie; vijf onderzoeksinstrumenten
Etnografie is te omschrijven als een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van het doen 

en laten van een bepaalde (menselijke) collectiviteit, een volk of een stam of een nauw om-
schreven groep mensen, bijvoorbeeld een leeftijdscategorie (tieners), een beroepsgroep (jus-
titiepastores), een leefgemeenschap (gedetineerden) of een geloofsgemeenschap (een kerkge-
nootschap). Het maken van een etnografie is voor de onderzoeker een leerproces, waarin hij 

68  Idem, 72-73.
69  POST (2001a), 58; idem (1999a); vgl. ook GRIMES (1990), 13-15; HOONDERT (2006), 73, aantekening 50. 
70  HOONDERT (2006), 73, ook aantekening 51. 
71  Vgl. voor de etnografische onderzoeksmethode de volgende methodische leerboeken: SPRADLEY (1979); SPRADLEY 
(1980); EMERSON & FRETZ & SHAW (1995); BAARDA & DE GOEDE & TEUNISSEN (2005); BOEIJE (2006); ATKINSON 
& COFFEY, DELAMONT, LOFLAND & LOFLAND (2007); BAARDA & DE GOEDE & VAN DER MEER-MIDDELBURG 
(2007).
72  Zie www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/theologie/instituten > Instituut voor Liturische en Rituele Studies > 
Landelijk Onderzoeksprogramma Liturgische en Rituele Studies > National liturgical and ritual studies research programme: 
Liturgical and Ritual Movements IV: Reframing liturgical and ritual identities. The new national liturgical and ritual studies 
research programme, 2009-2012. [laatst geraadpleegd 16 januari 2011] Vgl. ook P. POST (Coordinator) (September 2009), 
Liturgical and Ritual Movements IV: Reframing Liturgical and Ritual Identities, Research Programme Institute for Liturgical 
and Ritual Studies 2009-2012, Tilburg, 15-33, passim.
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zich opstelt als de leerling (van de leden) van de groep die hij wil onderzoeken en waarvan 
hij het doen en laten wil gaan begrijpen. Er zijn vijf onderzoeksinstrumenten die door een 
etnografisch onderzoeker kunnen worden ingezet om tot een etnografie te komen. 

(1) Het eerste instrument van een etnograaf is de participerende observatie, waarin het 
doen en laten van de groep, die voorwerp van onderzoek is, zo nauwkeurig mogelijk wordt 
bestudeerd. Tijdens de participerende observatie zijn gradaties mogelijk tussen de beide com-
ponenten van het concept, variërend van vooral trachten te participeren in het dagelijkse 
doen en laten van de te onderzoeken collectiviteit tot het voornamelijk afstandelijk obser-
veren daarvan. Het debat over de meest gewenste verhouding van een onderzoeker tot de 
onderzochten, als insider of als outsider, komt hieruit voort. Ik kom hier in paragraaf 4.2 op 
terug.

Om de katholieke liturgie, die in de Nederlandse inrichtingen van Justitie gevierd wordt, 
etnografisch te kunnen beschrijven heb ik in een achttal daartoe speciaal geselecteerde justi-
tiële inrichtingen een liturgieviering participerend geobserveerd.73 

(2) Aan de basis van iedere etnografie liggen zogenaamde veldnotities. De aantekeningen 
die een onderzoeker maakt gedurende zijn veldwerk, krabbels, vlugge notities, aantekenin-
gen in zijn onderzoeksjournaal, uitgewerkte data, (flarden) tekst van wat gezegd werd door 
onderzochten, zijn het tweede instrument van de etnograaf om tot een etnografie te komen. 

Over de precieze aard en inhoud van veldnotities wordt verschillend gedacht. Sommige 
etnografen zien zowel de notities over wat zij leerden en waarnamen van en bij de onderzoch-
ten als de notities over wat zij zelf deden, welke vragen bij hen achterbleven en de notities over 
hun reflecties bij wat zij waarnamen, als veldnotities. Anderen willen scherp scheiden tussen 
enerzijds hun data (wat zij waarnamen en leerden) en anderzijds de (in hun ogen eigenlijke) 
veldnotities waarin zij hun eigen gedachten en reacties op wat er om hen heen gebeurde no-
teerden.74 Wil men dat scherpe onderscheid aanhouden, kan men ook onderscheiden tussen 
aan de ene kant observatienotities en aantekeningen van gesprekken met de onderzochten en 
aan de andere kant methodologische en theoretische notities om de waarnemingen te schei-
den van de eigen interpretaties van die waarnemingen en de daarop gebaseerde theorievor-
ming.75 Mijn eigen veldnotities heb ik verwerkt in de analyse, interpretatie en evaluatie van de 
geobserveerde vieringen.76 

(3) De onderzochten komen zelf als experts of informanten aan het woord in etnogra-
fische interviews, die de onderzoeker met hen houdt en waarin zij tekst en uitleg kunnen 
geven over hun eigen doen en laten en vooral over welke betekenis zij daaraan toekennen. 
Het etnografisch interview is het derde instrument voor de etnograaf. Het is zijn belangrijkste 
instrument. James Spradley noemde het zich laten beleren van een etnografisch onderzoeker 
door de experts of informanten in het interview “the essence of ethnography”. Vooral in de 
interviews worden de geïnterviewden de leraren van de onderzoeker, die er de insiders view 
door leert kennen.77 De uitleg van de experts of informanten van wat in de participerende ob-
servatie is waargenomen is leidend voor de interpretatie daarvan. Wat in de interviews door 
de experts of informanten wordt gezegd, wordt door de etnografisch onderzoeker dan ook 
zoveel mogelijk woordelijk weergegeven, opdat hun meningen niet door interpretaties van de 

73  Vgl. verderop in dit hoofdstuk, § 5.2 en 5.3.
74  EMERSON, FRETZ & SHAW (1995), x.
75  BOEIJE (2006), 56-57. 
76  Deel II, hoofdstukken 2 tot en met 9.
77  SPRADLEY (1979), 4.



Hoofdstuk 2 | 43

onderzoeker zelf worden vertroebeld. Het leren begrijpen van de experts of informanten en 
van hun handelen staat voorop. Het spreekt vanzelf dat een goede verstandhouding en een 
vertrouwensrelatie met de experts of informanten basale factoren zijn om de etnografie te 
doen slagen. 

Ik heb het instrument van het etnografisch interview ingezet om de visie van de voor-
ganger op en zijn beleving van liturgie en liturgisch voorgaan en de belevingen en beteke-
nisgeving van enkele willekeurig gekozen kerkgangers, vrijwilligers en personeelsleden in de 
justitiële inrichtingen, die ik heb bezocht, te leren kennen in de hoop zo de ritueel-liturgische 
strategieën, die door de voorgangers zijn ingezet en de effectiviteit daarvan op het spoor te 
komen.78 

(4) Vergelijkenderwijs of om het eigen onderzoek te verrijken kan men als etnografisch 
onderzoeker, wanneer voorhanden, gebruik maken van documenten, die betrekking hebben 
op het onderzoeksobject. Dat kan gaan van persoonlijke documenten van deelnemers aan het 
onderzoek (egodocumenten: biografieën, dagboeken, verhalen, maar ook bijvoorbeeld inge-
zonden brieven over de onderzochte case), of beleidsdocumenten van de opdrachtgevers voor 
het onderzoek, tot verslagen van eerdere onderzoeken, die kunnen attenderen op aspecten die 
mogelijk van belang zijn voor het eigen onderzoek.79 

De documenten die voor mijn studie van belang zijn zullen verderop, in paragraaf 8 van 
dit hoofdstuk, uitgebreid worden besproken. Begeleidende documentatie is het vierde instru-
ment voor een etnografisch onderzoeker. 

(5) In het kader van een ritueel-liturgische etnografie spelen als vijfde instrument ten slot-
te ook artefacten een rol. In deze studie zijn dat de ‘liturgische ruimte’, de parafernalia waar-
mee die ruimte is aangekleed en de gebruikte utensiliën en gewaden. Een ritueel-liturgische 
etnografie begint immers met participerende observatie ‘in het veld’ (dat is: in de ‘liturgische 
ruimte’ in de bezochte justitiële inrichtingen). De daar aanwezige en gebruikte artefacten (en 
de staat waarin zij verkeren!) kunnen indicaties zijn voor de waarde die ‘men’ (niet alleen de 
voorganger, maar bijvoorbeeld ook de faciliterende en financierende instanties) in de justiti-
ele inrichtingen hecht aan kerkdiensten, voor de sfeer die wordt nagestreefd in de liturgievie-
ringen, of een dingliche ‘vertaling’ zijn van de visies van de voorganger op liturgie en liturgisch 
voorgaan.80 

4.1.3. Het etnografisch ‘leerproces’: een onderzoekscyclus
De vijf etnografische onderzoeksinstrumenten die ingezet kunnen worden leveren, zoals 

Clifford Geertz het noemde, een “thick description” op, een ‘meerdimensionale’ beschrijving 
van wat onderzocht wordt, die doordat zij de te onderzoeken werkelijkheid vanuit meerdere 
ingangen benadert aan een dieper begrip daarvan zal bijdragen.81 De etnografische onder-
zoeksmethode levert daardoor meestal ook een zo groot aantal data op, dat het gevaar dreigt 
dat de onderzoeksgegevens door hun hoeveelheid onoverzichtelijk worden. Dat gevaar wordt 
ondervangen door de fase van de dataverzameling niet strikt te scheiden van die van de (eer-
ste) analyse daarvan. De bijna gelijktijdigheid van verzameling en eerste analyse van de data 

78  Vgl. Deel II, hoofdstukken 2 tot en met 9. 
79  BAARDA, DE GOEDE & TEUNISSEN (2005), Woord vooraf bij de tweede druk, (6).
80  Eidem, 144-146; vgl. ook verderop in dit hoofdstuk, § 6.2.2.
81  GEERTZ (1973), 3-30, m.n. 5-6 en 9-10. Geertz heeft de term overgenomen van de filosoof Gilbert Ryle, die aanvoert dat 
alleen door een ‘meerdimensionale’ beschrijving van waarnemingen die waarnemingen in de diepte geduid kunnen worden. 
Tegenover de thick description staat de thin description, waarin waarnemingen ‘eendimensionaal’ (als ‘bloot feit’) worden 
beschreven. 
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brengt mee, dat men vanuit de analyse in een latere fase van het onderzoek nieuwere dataver-
zamelingen kan bijstellen. 

Etnografie is daarmee te kwalificeren als een “cyclisch en iteratief ”82 proces, waarin inter-
actie ontstaat tussen dataverzameling en analyse. Ben Baarda c.s. formuleerde het als volgt: 
“Je koppelt en volgt stappen vooruit en achteruit als in een opwaartse en neerwaartse spiraal 
(cyclisch) en je gaat regelmatig heen en weer tussen de stappen (iteratief)”. Het proces dat 
Baarda bedoelt te beschrijven is te vergelijken met het steeds maar weer voorwaarts en ach-
terwaarts belopen van een wenteltrap, langzaam en soms weer wat treden dalend, maar in de 
wetenschap dat het de enige manier is om op termijn boven te komen. Spradley sprak van 
“the ethnographic research cycle”83, waarbinnen door de onderzoeker (deels simultaan) ge-
werkt wordt aan vier elkaar steeds opvolgende taken, waarna de cyclus opnieuw afgewikkeld 
kan worden tot de onderzoeker alles heeft onderzocht. Deze taken zijn achtereenvolgens: het 
formuleren en stellen van etnografische vragen; het verzamelen van etnografische data; het 
maken van etnografische notities (veldnotities) en ten slotte het analyseren van de verzamelde 
etnografische data.

In de inleiding op Deel II, preciseer ik, hoe ik de etnografische methode in praktijk heb ge-
bracht in de door mij voor het onderzoek geselecteerde justitiële inrichtingen.84 In de verdere 
paragrafen van dit hoofdstuk beperk ik mij tot een nadere methodologische beschouwing.

4.2. Drie etnografische richtvragen; Małinowski – Stringer
De Engelse godsdienstsocioloog en antropoloog Martin Stringer zette de etnografie in om 

in een viertal christelijke gemeenschappen in het Engelse Manchester de liturgische praxis en 
vooral de toe-eigening daarvan door de gelovigen te onderzoeken om te achterhalen “how 
worship is perceived by those who take part in it every week or every day of their lives”.85 
Stringer legde – naar eigen zeggen in navolging van de cultureel antropoloog Bronislaw 
Małinowski – de methodologische vóórvraag: ‘Wat en hoe onderzoekt een etnograaf?’ uiteen 
in drie richtvragen die een etnograaf zichzelf zou moeten stellen.86 Deze drie richtvragen heb-
ben bij mijn observaties van en de interviews over de katholieke kerkdiensten in de bezochte 
justitiële inrichtingen op de achtergrond als leidraad meegespeeld. 

(1) De eerste vraag luidt: “Wat zegt iemand (van de experts of informanten) dat ze (de 
groep) zouden moeten doen (tijdens een te onderzoeken groepsactiviteit)?”. De mogelijkheid om 
deze vraag te kunnen beantwoorden staat of valt met het bestaan van een voor iedereen ken-
bare, vastgelegde norm. De vraag veronderstelt een geschreven tekst, een script of scenario 
van handeling. Of een mondeling overgeleverde en als onveranderlijk beschouwde traditie. 
Of een patroon van in de loop van de tijd ingeburgerde gewoonten. De vraag “Wat zegt ie-
mand dat ze zouden ze moeten doen?” roept – vanwege mogelijke verschillen tussen de traditie 
of gewoonten van de groep en de realiteit – een tweede vraag op: 

(2) “Wat zegt iemand (van de experts of informanten) dat ze doen?”. De vraag betekent 
doorgaans een vraag naar ‘wat men zegt dat men gedaan heeft’. Het antwoord op deze vraag 

82  BAARDA, DE GOEDE & TEUNISSEN (2005), 19-20. 
83  SPRADLEY (1980), 26 e.v..
84  Deel II, hoofdstuk 1, § 1.
85  STRINGER (1999), 17.
86  In een aantekening geeft Stringer MAŁINOWSKI (1922) de credits voor het formuleren van deze drie onderscheiden 
vragen; in de genoemde studie van Małinowski kon hij de vindplaats evenwel niet meer aanwijzen; vgl. STRINGER (1999), 
59, aantekening 6.
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kan door middel van interviews, waarin wordt teruggeblikt, worden achterhaald. Maar juist 
dat terugblikken door de experts of informanten kan problemen opleveren. Een retrospectief 
relaas over een actie, die langer of korter geleden is, zal niet per se nog de feitelijke perfor-
mance beschrijven, maar eerder weergeven wat de spreker zich van zijn waarnemingen kan 
herinneren. Ook wat de expert of informant heeft beleefd aan de voorbije actie, en hoe hij zich 
die beleving heeft toegeëigend zal zijn beschrijving van die actie kleuren: hoe kijkt hij terug 
op zijn rol daarin? Het is de vraag, of in een interview op enig moment na de actie nog te ach-
terhalen is wat de expert of informant tijdens de handeling daadwerkelijk beleefde. Ten slotte 
is er de vraag of en in welke mate de expert of informant over een adequaat referentiekader 
beschikt om zin en betekenis aan de actie te kunnen geven. Ook dat bepaalt of beperkt zijn 
mogelijkheden tot beleving en toe-eigening.87 

(3) De derde en laatste richtvraag, die op haar beurt door de eerste twee wordt opgeroe-
pen, is een meer kritische en afstandelijke vraag, want gericht aan de onderzoeker: “Wat doen 
ze feitelijk?”.88 Een etnografisch onderzoeker lijkt deze vraag door nauwgezet te observeren te 
kunnen beantwoorden. Toch is de beantwoording van deze vraag voor de onderzoeker niet 
eenvoudig. Stringer vraagt zich af, hoe een etnograaf ‘wat feitelijk gebeurt’ moet en vooral 
kan interpreteren, rekening houdend met ‘wat er zou moeten gebeuren’, met ‘wat er volgens 
de experts of informanten is gebeurd’ en met wat hijzelf tijdens zijn observatie heeft beleefd. 
Een etnograaf heeft immers ook een eigen referentiekader, dat hem in meer of mindere mate 
in staat stelt zin en betekenis te geven aan wat hij heeft waargenomen. En hij kan bij de inter-
pretatie van wat hij heeft waargenomen zijn eigen belevingen van wat hij heeft meegemaakt, 
hoe objectief hij in de beschrijving en analyse van zijn observaties ook wil zijn, niet buiten 
beschouwing laten.89 

Het kan daarom voordelen hebben, wanneer een onderzoeker niet alleen etic (als outsider) 
te werk kan gaan, maar zich vanwege zijn eigen biografie (zoals in het geval van een justitie-
pastor-liturgiewetenschapper die vieringen van collega’s onderzoekt) bijna ‘van nature’ ook 
emic (als insider) kan verhouden ten opzichte van wat hij onderzoekt.90 Terwijl Stringer wijst 
op empathie met de onderzochten als noodzakelijk om een brug te slaan tussen het etic en het 
emic onderzoeksperspectief91, lost de Duitse filosoof en wetenschapstheoreticus Paul Feyera-

87  Idem, 51.
88  Idem, 50: “A distinction can be made, when discussing what the ethnographer is studying, between ‘what a person says 
they should be doing’, ‘what they say they are doing’ and ‘what they are actually doing’”. 
89  Idem, 51-52.
90  Kenneth Pike introduceerde het contrasterende begrippenpaar emic versus etic. Het is afgeleid van de linguïstisch-
antropologische begrippen ‘fonetic’ en ‘fonemic’; vgl. PIKE (1967), 37-38: “It proves convenient - though partially arbitrary 
- to describe behavior from two different standpoints, which lead to results which shade into one another. The etic viewpoint 
studies behavior as from outside of a particular system, and as an essential initial approach to an alien system. The emic 
viewpoint results from studying behavior as from inside the system. Descriptions or analyses from the etic standpoint are 
“alien” in view, with criteria external to the system (…). Emic descriptions provide an internal view, with criteria chosen 
from within the system. They represent to us the view of one familiar with the system and who knows how to function 
within it himself ”. Vgl. ook GRIMES (1990), 19-20, voor de beschrijving van een met mijn onderzoekspositie vergelijkbare 
beginsituatie. 
91 Vgl. STRINGER (2002), mn. 16, waar hij pleit voor een empathische houding ten aanzien van het onderzoeksobject in 
onderzoeken naar religie om een brug te slaan tussen een (soms bedreigende) etic en een (volgens sommigen onvoldoende 
‘objectieve’) emic benadering:”If we acknowledge that some insiders feel threatened by research and construct some concept 
of ‘faith’ or ‘mystery’ that says ‘there is something here that you are never going to understand unless you become one of 
us’, it is clear that the first thing that the researcher has to do – wether an insider, an outsider, or somewhere in between – is 
to acknowledge that need for ‘mystery’, to empathize with it and to respect it…”. Vgl. ook verderop in dit hoofdstuk, § 5.2, 
aantekening 125. 
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bend een eventueel conflict daartussen zakelijker en methodisch op. Volgens Feyerabend is 
de participerende observatie het geëigende instrument om de etic en emic standpunten met 
elkaar te verbinden: een eventueel conflict tussen – wat hij noemt – de Beobachterperspektive 
(het etic perspectief) en de Teilnehmerperspektive (het emic perspectief) wordt in de metho-
disch zuiver gehouden teilnehmende Beobachtung (participerende observatie) opgelost.92 

Wat er van zij, de vraag ‘Wat doen ze feitelijk’ moet bijgesteld worden. Daarom opent Strin-
ger een nieuw perspectief op ‘wat er feitelijk gebeurt’. Het is het perspectief dat wordt aange-
reikt door de context van ‘wat er feitelijk gebeurt’. Dat perspectief brengt motieven, intenties 
en belevingen in beeld. Het biedt volgens Stringer met name mogelijkheden, wanneer het er 
om gaat te duiden ‘wat’ er tijdens de (christelijke) eredienst (“worship”) ‘feitelijk gebeurt’.93 

De context van de liturgie is complex. Hij hangt samen met die van het ritueel. De context 
daarvan omvat niet alleen de plaats, waar een ritueel voltrokken wordt, of het tijdstip waarop 
dat gebeurt, maar ook andere dimensies van menselijk handelen die in de beschouwing van 
een ritueel moeten worden betrokken. Te denken valt aan antropologische, sociologische, 
psychologische, culturele, dramaturgische en uiteraard rituele dimensies. We zagen dat al in 
paragraaf 2.2. Al deze dimensies zijn ook in het geding bij de studie van de christelijke ere-
dienst, die immers naar haar wezen kan worden aangemerkt als een ritueel repertoire. Herin-
neren we ons, dat precies dat voor Paul Post de reden was om voor te stellen om liturgische 
vieringen “ritueel-liturgisch” te noemen.94 Elk van deze contextuele dimensies biedt een par-
tieel zicht op ‘wat er feitelijk gebeurt’, wanneer een ritueel voltrokken wordt. Aan deze reeks 
contextuele dimensies voegt Stringer er een van theologische of spirituele aard toe95, die mis-
schien teveel buiten beschouwing blijft in de ritual studies vanwege een al te fenomenologisch 
georiënteerde etnografische beschrijving van het ritueel, maar die alles van doen heeft met 
de identiteit van het te onderzoeken ritueel.96 De theologische of spirituele dimensie van de 
context van het ritueel is volgens Stringer van intentionele, inhoudelijke aard. Op dit theo-
logische of spirituele niveau van de context van het rituele handelen, ontmoet men een door 
de deelnemers aan het ritueel of de liturgie gepostuleerde werkelijkheid. Een etnografisch on-
derzoeker van eredienst moet het gewicht van deze tweede werkelijkheid die in het ritueel en 
de liturgie tot gebeuren gebracht wordt proberen te onderkennen. Maar er blijven hem geen 
andere leermogelijkheden dan tijdens zijn observaties naar beste kunnen proberen te achter-
halen, hoe deze verborgen werkelijkheid weegt op de vierenden en vervolgens door vooral te 
luisteren naar wat zij hem in hun gesprekken met hem daarover willen en kunnen meedelen.97 

4.3. Operationalisering door het liturgiewetenschappelijk onderzoeksdesign
4.3.1. Het liturgiewetenschappelijk onderzoeksdesign

Paul Post heeft aan de hand van een wetenschapshistorische analyse van de ontwikkelin-
gen binnen de liturgiewetenschap een matrix ontwikkeld voor liturgiewetenschappelijk on-
derzoek, die het de onderzoeker onder meer vergemakkelijkt om zijn studie qua methodiek 

92  De visie van Feyerabend is beschreven door NORDHOFEN (2008), 24, zonder nadere bronvermelding.
93  STRINGER (1999), 52.
94  Vgl. hierboven, § 2.2, ook aantekening 20.
95  STRINGER (1999), 52.
96 Vgl. voor wat betreft het onderzoek naar christelijke liturgie: POST (2000b), 53: “Any liturgical studies research design 
should have a ‘theological heart’ that is expressed in the fact that ultimately the question of identity of Christian rituality and 
sacramentality is the central concern of the discipline”; vgl. ook hierna, § 4.3.1 en 4.3.2. 
97  STRINGER (1999), 52-53.
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in nauwe samenhang met de ritual studies op te zetten.98 De ritual studies gelden, zoals wij in 
paragraaf 2.2 zagen, als een forum, waar wetenschappers van verschillende wetenschappelijke 
disciplines, die vanuit hun eigen invalshoeken het algemeen menselijke rituele repertoire wil-
len bestuderen, elkaar kunnen ontmoeten en hun onderzoekservaringen kunnen uitwisselen. 
Deze onderzoeksmatrix helpt bovendien Stringers etnografische richtvragen te operationali-
seren. 

Voorop stelt Post, in een eerste preambule, dat liturgiewetenschappelijk onderzoek een 
systematische, theologische discipline is. De systematiek van de liturgiestudie heeft een dui-
delijk theologisch, en daarmee normatief en kritisch perspectief. Zij oriënteert zich in het 
licht van de fundamentele vragen rondom de identiteit van de christelijke ritualiteit en sacra-
mentaliteit uiteindelijk op de theologie en heeft daarmee een “theologisch hart”. Een tweede 
preambule is, dat de liturgiestudie een wetenschap is, wat in het liturgiewetenschappelijk on-
derzoeksdesign ook tot uiting moet komen. Post onderscheidt tussen harde en zachte metho-
den van onderzoek, die elkaar evenwel niet uitsluiten. De harde methode gaat uit van ver-
zameling en analyse van data en kritische evaluatie op basis van de analyse. Het verificatie-, 
validiteits- en zekerheidsbeginsel wordt zo hoog gehouden. De zachtere lijn is meer intuïtief 
en wordt gekenmerkt door discoursen die meer antropologisch van aard zijn, meer verha-
lend, esthetisch, kunstzinnig en op ervaring gestoeld. Ten slotte (de derde preambule) staat in 
de liturgiestudie de vraag naar de dynamiek van de inculturatie van de liturgie voorop. Dat is 
het perspectief van een eigentijdse revitalisering van de liturgie, volgens Post “the shared and 
supporting perspective of almost every modern liturgical studies programme”.99 

De matrix die Post heeft ontworpen biedt vier ingangen of basale vraagstellingen om het 
domein van de liturgie wetenschappelijk te verkennen. Welke van de vier ingangen men ook 
als eerste betreedt, gaandeweg het onderzoek komt men als vanzelf uit bij de andere drie 
vraagstellingen. Bij elke vraagstelling die zich in het onderzoeksdesign aandient is er sprake 
van wat Post ‘interferentie’ noemt tussen de items die binnen die vraagstelling aan de orde 
komen. De van de natuurwetenschappen geleende term interferentie wil in dit verband zeg-
gen, dat er van wederzijdse beïnvloeding, van elkaar lenen, van een inwerking over-en-weer 
en van beweging sprake is. De term interferentie wordt in toenemende mate in de geesteswe-
tenschappen gebruikt om het positieve, versterkende effect en de dynamiek van onderlinge 
beïnvloeding van met elkaar samenhangende factoren aan te geven. De term heeft daarmee 
ook een normatieve en kritische component, met als ijkpunt het perspectief van de incultura-
tie van de liturgie.100 De vier ingangen of vraagstellingen zijn: 

(1) Hoe verhouden zich liturgie en de (antropologische en culturele) context tot elkaar? 
Wat betekenen de interactie en de dynamiek tussen liturgie en context en tussen cultus en 
cultuur (inculturatie)? Uit deze eerste vraagstelling van de matrix blijkt hoezeer de liturgie-
studie een ritual study is. Ook de ritual studies houden zich bezig met de verhouding tussen 

98  POST (2000b). 
99  Idem, 51-54.
100  Idem, 62-63. Vgl. voor het begrip ‘inculturatie’ en de introductie daarvan SEGURA (1959), SOHIER (1959) en LUKKEN 
(1999), 122-123; voor de de theorie en de praktijk van de dynamiek van de inculturatie LUKKEN (1996) en idem (1999), 127-
133; vgl. voor een kritische evaluatie van de visie van Lukken HOONDERT (2006), 88-99. Beter is het misschien met PHAN 
(2003), mn. 64, te spreken van de ‘interculturatie’ van de liturgie, waarbij ook de liturgie als een ‘eigen’ cultureel complex 
wordt beschouwd, dat in meer of mindere mate kan openstaan voor en een uitwisseling kan aangaan met de (sub)culturele 
contexten, die haar omringen; vgl. ook HOONDERT (2006), 92-93. LUKKEN (2010), 119-121 pleit uiteindelijk voor het 
neutrale ‘culturatie’, omdat ‘inculturatie’ teveel een invloed ‘van bovenaf ’ suggereert en ‘interculturatie’ “de transculturele 
dimensie van de christelijke liturgie niet verdisconteert”. 
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ritualiteit en antropologische context en omringende cultuur. 
De context van de katholieke liturgie in de Nederlandse inrichtingen van Justitie zal ik in 

paragraaf 6 van dit hoofdstuk uitgebreid beschrijven. Daarbij zal ik op de eerste plaats aan-
dacht schenken aan de levensbeschouwelijke en kerkelijke statuur van het merendeel van de 
populaties ingeslotenen, die we in de justitiële inrichtingen kunnen aantreffen. In de justitiële 
inrichtingen wordt de context van de liturgie daarenboven nog bepaald door de wisselende, 
eigen subcultuur van de inrichtingen, die nauwelijks in algemene termen valt te vatten.

(2) Hoe verhouden zich de primaire en de secundaire bronnen van de liturgie? Om deze 
vraag te beantwoorden moeten we ons eerst afvragen wat we precies onder de primaire en se-
cundaire bronnen van de liturgie verstaan. Op de allereerste plaats is de gevierde liturgie zelf, 
als geheel van ritueel handelen en spreken, kortom als vieren, een primaire bron. Primaire 
bronnen zijn voorts getuigenissen van gevierde of te vieren liturgie in liturgisch tekstmate-
riaal, zoals te vinden in de liturgische boeken. Secundaire bronnen omvatten het reflexieve 
spreken van theologen of van het kerkelijke leergezag over de geloofsexpressie die de liturgie 
is. De wisselwerking tussen de primaire en secundaire bronnen is complex.101 

Als voorbeeld van deze complexe wisselwerking tussen primaire en secundaire bronnen 
kunnen we de liturgische hervormingen, die voortkwamen uit het Tweede Vaticaanse Conci-
lie (1962-1965), en hun nasleep noemen. Op grond van de beraadslagingen van het Concilie 
(secundaire bron) werd een grootscheeps liturgisch hervormingsprogramma ondernomen, 
dat leidde tot een nieuwe katholieke liturgie (primaire bron), die tot op de dag van vandaag 
nog steeds aanleiding is tot onderzoek en debat (secundaire bron), die soms in aanpassingen 
en herzieningen vrucht dragen (primaire bron).102

In paragraaf 8 van dit hoofdstuk zullen we het onderscheid tussen primaire en secundaire 
bronnen, toegespitst op de katholieke liturgie in de Nederlandse inrichtingen van Justitie, op-
nieuw tegenkomen. In die paragraaf zal ik de ons voor mijn onderzoek op schrift ter beschik-
king staande primaire en secundaire bronnen van deze liturgie bespreken. 

(3) Hoe verhouden zich benoeming en toe-eigening tot elkaar? Benoeming is de beteke-
nisgeving ‘van bovenaf ’ of ‘van buiten’ aan de cultuur of aan cultuurelementen. Toe-eigening 
is de betekenisgeving die ‘van onderaf ’ komt, uit de ‘groep’, of gemeenschap die in die cultuur 
haar dagelijks leven leeft. In het geval van de liturgie is de benoeming de betekenisgeving aan 
de liturgie door de kerkelijke overheden, of door liturgische experts; de toe-eigening is de 
interpretatie die de vierende kerkgemeenschap er in haar eigen beleving van de liturgie aan 
geeft. Willem Frijhoff omschreef toe-eigening als:

“…het proces van zingeving waarmee groepen of individuele personen de betekenisdragers die door anderen 
worden aangereikt, opgelegd of voorgeschreven (cursivering vD) met een eigen betekenis (cursivering vD) invullen 
en zo voor zichzelf acceptabel, leefbaar, dragelijk of menswaardig maken”.103 

101  Martin Hoondert noemt het adagium ‘lex orandi, lex credendi’ als een goede en concieze omschrijving van de complexe 
wisselwerking tussen de primaire en secundaire bronnen van de liturgie; vgl. HOONDERT (2006), 66, aantekening 24 en 
ook de verdere literatuur aldaar.
102  Vgl. voor een geschiedenis van de hervormingen na Vaticanum II en hun receptie: LUKKEN (2010) en MARINI (2010). 
103  FRIJHOFF (1997), 108. 
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In deze omschrijving van Frijhoff horen we enerzijds van “…betekenisdragers die door 
anderen worden aangereikt, opgelegd of voorgeschreven”, en “…groepen of individuele per-
sonen (…) die door anderen (aangereikte betekenisdragers) met een eigen betekenis invullen 
(…) en zo voor zichzelf acceptabel, leefbaar, dragelijk of menswaardig maken”. De tegen-
stelling tussen ‘opgelegd’ en ‘eigen’ uit het citaat doet denken aan de tegenstelling tussen de 
concepten strategie en tactiek van Michel De Certeau. Het onderscheid tussen benoeming en 
toe-eigening is dan ook – via Roger Chartier104 – terug te voeren op De Certeau.105 

Dat maakt de derde vraagstelling van de matrix voor mijn onderzoek bijzonder relevant. 
Door de inzet van ritueel-liturgische strategieën geven ook voorgangers betekenis aan hun 
liturgie. Deze benoeming door de inzet van ritueel-liturgische strategieën roept op haar beurt 
reacties in de zin van toe-eigening op door de vierende kerkgangers die aan de viering even-
eens een eigen betekenis geven. Die toe-eigening kan, zoals Frijhoff schrijft, individueel zijn, 
maar ook voortkomen uit een collectief receptief verstaan van de viering. Margaret Keheller 
onderscheidde drie soorten van “meaning” of betekenisgeving: de “official meaning” (de be-
noeming van ‘bovenaf ’), de “public meaning” (de collectieve toe-eigening of betekenisgeving 
van ‘onderaf ’) en de “personal meaning” (de individuele toe-eigening en betekenisgeving).106

(4) Hoe verhoudt zich de liturgie tot haar eigen verleden en toekomst? De liturgie maakt 
geschiedenis. Ze bestaat in de tijd, ze heeft verleden, heden en toekomst. Datzelfde geldt voor 
heel haar context. Vanuit het heden kijken mensen vaak allereerst terug naar het verleden. 
Daarbij komen vragen op over continuïteit en discontinuïteit ten opzichte van de traditie. Die 
traditie is zelf ook een grootheid die weer vragen oproept. Meer en meer groeit het besef dat 
ook de liturgie uit voorbije tijden is voortgekomen uit (contingente) processen van liturgische 
inculturatie.107 Uiteindelijk gaat het bij het onderzoek naar de liturgie in het verleden en he-
den ook om de toekomst: de liturgia condenda, de liturgie ‘die nog tot stand moet komen’, de 
liturgie van morgen.108 

Om de tamelijk ingewikkelde materie van zowel een beschrijving van de historische als de 
methodologische ontwikkeling van het liturgiewetenschappelijk onderzoek schematisch aan 
te duiden heeft Paul Post een figuur uitgetekend, waarin achtereenvolgens verschillende ‘do-
zen’, die in elkaar waren ingepakt, uit elkaar te voorschijn worden gehaald en uitgepakt. Ik heb 
dat schema voor mijn betoog aangepast, waarbij ik de diachrone dimensie heb weggelaten. 
Het gaat er mij hier veeleer om, dat de lezer inzicht krijgt in zowel de complexiteit als in de 
samenhang van de vraagstellingen van liturgiewetenschappelijk onderzoek. Daarom biedt ik 
een vereenvoudigd schema aan, zoals hieronder uitgetekend is. Daarbij geldt als een legenda, 
dat de brede dikke grijze pijlen de interferenties tussen de verschillende items van de vier 
vraagstellingen aanduiden, de dunne zwarte pijlen de vier ingangen van de vraagstellingen 
aangeven en de stippellijnen tussen de vier vraagstellingen de mogelijkheden om van de ene 
naar de andere vraagstelling over te stappen willen laten zien.

104  CHARTIER (1988).
105  DE CERTEAU (1984).
106  KELLEHER (1988), 6.
107  WEGMAN (1994), 24: “ (…) in oorsprong (zijn alle riten) door de maatschappelijke en kerkelijke context (…) bepaald 
en (…) pas eeuwen later, nu echter gedecontextualiseerd, als norm van kerkelijk handelen (…) vastgesteld”. 
108  POST (2000b), 55-64.
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 Figuur 2: matrix liturgiewetenschappelijk onderzoeksdesign

4.3.2. Operationalisering van Stringers etnografische richtvragen 
De vier ingangen of vraagstellingen van deze matrix kunnen helpen de etnografische 

richtvragen van Stringer te operationaliseren. Ze openen wegen voor de analyses van de in 
observaties en interviews verkregen gegevens. De onderstaande cijferaanduiding (1) – (3) 
correspondeert met de nummering van de richtvragen van Stringer in de bovenstaande pa-
ragraaf 4.2. 

 
(1) De ingang van de primaire en secundaire liturgische bronnen van de liturgie geeft 

de mogelijkheid een antwoord krijgen op de vraag “Wat zouden ze moeten doen?”. Voor de li-
turgievieringen van het katholieke justitiepastoraat zijn de primaire bronnen, vanwege zijn 
zending door de Nederlandse bisschoppenconferentie (de zogeheten ‘Zendende Instantie’), 
de liturgische traditie en de geldende liturgische boeken van de Rooms-katholieke Kerk. In 
de officiële liturgische boeken zijn naast de (model)teksten van gebeden en rituele formules 
doorgaans ook rubrieken opgenomen, zodat niet alleen de teksten van de liturgie, maar ook 
de liturgische performance of de ars celebrandi erdoor zijn genormeerd. 

Naast de liturgische boeken zijn er de secundaire bronnen: theologische beschouwingen 
of kerkelijke documenten die direct of indirect de liturgie en haar juiste voltrekking, of kwes-
ties die aan de liturgie raken tot onderwerp hebben. De nadere en bijzondere regelgeving aan-
gaande de liturgische bevoegdheden van de katholieke justitiepastores in Nederland, die in 
2004 door de toenmalige hoofdaalmoezenier op verzoek van de ‘Zendende Instantie’ is vast-
gelegd in een Beleidskader betreffende de liturgie109 mag hier vanwege haar kerkelijk, normstel-
lend karakter bij worden gerekend. Op dit Beleidskader kom ik verderop terug.110 

Met deze boeken en documenten is ook de benoeming vanwege de theologische weten-
schap of de kerkelijke overheid van wat in haar ogen (katholieke) liturgie is, gegeven. Dat is 
meer dan een min of meer autoritatieve normering. In die benoeming ligt ook een expres-
sie van de reflectie over het “theologische hart” van de liturgie, van de verborgen goddelijke 

109  VAN IERSEL (2004a). 
110  Vgl. verderop, § 7.2 en 8.4.
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werkelijkheid die erdoor bewerkt wordt, en daarmee van haar christelijke identiteit.111 Wat ik 
tegenkom in het onderzoeksveld kan ik – de bijzondere eisen, die het vieren van de liturgie 
in een justitiële inrichting meebrengt, in acht nemend – met deze boeken en documenten 
vergelijken.

(2) Op de vraag “Wat zeggen ze dat ze doen?” kan ik op verschillende manieren antwoord 
krijgen. Allereerst door weer te kijken naar primaire bronnen van de liturgie. Nu niet naar de 
officiële liturgische boeken, maar naar andere bronnen. Door te kijken naar de rituele hande-
lingen die gesteld worden en door te luisteren naar de teksten van gebeden en rituele formules 
die worden uitgesproken en die al dan niet op schrift zijn gesteld in een liturgieboekje. Voorts 
door de liturgie andermaal te bezien langs de ingang van de benoeming (maar nu ‘van onder-
af ’, door de voorgangers) en toe-eigening en te luisteren naar wat zowel de voorgangers als de 
kerkgangers in de interviews aan betekenisgeving aan de liturgieviering hebben aangedragen. 
En ten slotte door de gevierde liturgie te benaderen via de ingang van haar context in al zijn 
antropologische, culturele, en theologale dimensies. De bijzondere setting, die van het pe-
nitentiaire (strafinrichting) of justitiële systeem (tbs-kliniek, jeugd- en vreemdelingenbewa-
ring), waarin mijn gesprekspartners leven, vieren en werken, speelt daarbij een uitdrukkelijke 
rol. Bij de benoeming en toe-eigening van de viering vanuit hun eigen beleving zal binnen 
het perspectief van deze vastomlijnde, eigen context ook naar voren komen, of, en zo ja, hoe 
en in welke mate zij in de kerkdienst iets van een theologale, transcendentale werkelijkheid 
hebben kunnen ervaren. 

(3) In het verlengde hiervan ligt de beantwoording van de vraag “Wat doen ze feitelijk”. Ook 
bij de beantwoording van deze vraag staan mij dezelfde drie ingangen van de onderzoeks-
matrix van Post ter beschikking. Ik boor alle ter beschikking staande primaire bronnen aan, 
waar ik de geobserveerde kerkdienst – opnieuw rekening houdend met de bijzondere setting 
van vieren – afzet tegen wat de officiële liturgische boeken te zien geven. De ingang van de 
benoeming en toe-eigening benut ik, waar ik de visie van de experts en informanten op de 
door hen gevierde liturgie meeweeg in de analyse, interpretatie en evaluatie van wat ik heb 
zien gebeuren. De ingang van de context wijst me de weg om de eigen identiteit en het eigen 
karakter van deze liturgie te kunnen bepalen.112

Langs de wegen van deze drie elkaar wederzijds beïnvloedende en met elkaar samenhan-
gende ingangen van context, primaire en secundaire bronnen en benoeming en toe-eigening, 
hoop ik in de analyse en interpretatie van mijn onderzoeksmateriaal de ritueel-liturgische 
strategieën, die tijdens de acht geobserveerde vieringen door de voorgangers werden ingezet, 
evenals de receptie daarvan door de kerkgangers, dat wil dus zeggen: de effectiviteit of werk-
zaamheid ervan, op het spoor te kunnen komen. Die strategieën zullen in Deel III in synthese 
voluit geanalyseerd en geëvalueerd kunnen worden. Die evaluatie zal in de vorm van aanbe-
velingen de vierde ingang van de onderzoeksmatrix, die van de liturgia condenda openen. 

111  POST (2000b), 53.
112  Vgl. GRIMES (1990), 52, waar Grimes spreekt over de “environment” als de plaatselijke en tijdelijke contextuele 
condities van de liturgie en zegt dat deze geen dienende, maar generatieve factoren voor de liturgie zouden moeten zijn. 
Mutatis mutandis kan dit ook van andere contextuele condities gezegd worden: zij dragen bij aan een eigen ‘identiteit’ van 
de liturgie. HOONDERT (2006), 66, noemt de wisselwerking tussen context en liturgie “de dynamiek van de liturgische 
inculturatie”. In de verhouding ‘identiteit-karakter’ van de liturgie zie ik de mate van liturgische inculturatie dan ook meer als 
een ‘karaktertrek’ van een bepaalde liturgie, die het gevolg is van een inculturerende ritueel-liturgische strategie. 
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5. De afbakening van het onderzoeksveld: selectie van de loci

5.1. De penitentiaire landkaart van Nederland
De penitentiaire landkaart van Nederland, die in 2009 door de Dienst Justitiële Inrichtin-

gen (DJI) werd uitgegeven113, en daarmee het meest recente overzicht van de justitiële inrich-
tingen in Nederland biedt, toont verspreid over Nederland op zesenvijftig locaties een peni-
tentiaire inrichting, op negen locaties een Rijksjeugdinrichting, op eveneens negen locaties 
een particuliere jeugdinrichting, op zes locaties een inrichting voor “Bijzondere Voorzienin-
gen” (vreemdelingenbewaring), op twee locaties “Forensisch Psychiatrische Centra’s” (sic!) 
(tbs-klinieken) en ten slotte op één locatie een forensisch psychiatrisch en psychologisch 
observatiecentrum (Pieter Baancentrum, Utrecht). De particuliere tbs-klinieken (“instellin-
gen, waar forensische zorg wordt ingekocht”114) staan niet op de penitentiaire landkaart. Daar 
bestaat wel een kaart van. Die is te bestellen bij Postbus 51. In bijna al deze instellingen zijn 
katholieke (justitie)pastores115 werkzaam. 

De justitiële inrichtingen zijn veelsoortig. De penitentiaire inrichtingen zijn te onderschei-
den in Huizen van Bewaring (HvB’s) en gevangenissen. In de detentieroute van de meeste 
gedetineerden is – na een korte tijd in een politiecel – het HvB de plaats, waar de preventieve 
hechtenis moet worden ondergaan. Eerst na een veroordeling door het gerecht van eerste 
aanleg (rechtbank) volgt overplaatsing naar een gevangenis. Gevangenissen zijn er voor kort 
gestraften (strafrestant van maximaal vier maanden na veroordeling in eerste aanleg116) en 
lang gestraften (netto straf of strafrestant van meer dan vier maanden na veroordeling in eer-
ste aanleg117). Mannen en vrouwen ondergaan hun detentie gescheiden: er zijn aparte HvB’s 
en gevangenissen voor vrouwen.

Jeugdinrichtingen hadden tot 2010 twee categorieën ingeslotenen: de eerste categorie 
wordt gevormd door de strafrechtelijk veroordeelde jeugdigen en jeugdigen die op strafrech-
telijke maatregel voor behandeling in de inrichting zijn geplaatst, de tweede categorie door de 
civielrechtelijk geplaatste jongeren. De eerste groep is of preventief gehecht, of is veroordeeld 
en ondergaat jeugddetentie, of heeft dwangverpleging (jeugd tbs118) opgelegd gekregen. De 
tweede groep is in de inrichting geplaatst op grond van een kinderbeschermingsmaatregel119 
omwille van hun eigen veiligheid en gezonde ontwikkeling. Vanaf 2010 wordt deze laatste 
groep in gesloten instellingen van de Jeugdzorg geplaatst.

In de inrichtingen voor “Bijzondere Voorzieningen” worden aan de grens geweigerde per-
sonen, illegale vreemdelingen en drugskoeriers bewaard tot uitzetting uit Nederland. Op haar 
website omschrijft de Directie Bijzondere Voorzieningen van DJI de vreemdelingenbewaring 
als volgt: 

113  Landkaart 2009, uitgegeven door de Dienst Justitiële Inrichtingen, Corporate Communicatie, Den Haag (Artikelnummer: 
DJI/CC/2009/36, April 2009, 09-0103).
114  Ibidem.
115  Formeel zijn de pastores die zijn aangesteld in particuliere forensische klinieken geen justitiepastor.
116  Brief van de Directie Sanctie- en Preventiebeleid van het Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties aan de 
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, d.d. 25 april 2006, 3.
117  Ibidem.
118  De omschrijving ‘jeugd tbs’ is niet officieel: de jongeren komen in de inrichting op grond van een PIJ-maatregel 
(Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen).
119  De zogenaamde OTS (Onder Toezichtstelling). Het besluit daartoe moet door de kinderrechter genomen worden.
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“Het streven is om maximale bewegingsvrijheid te bieden aan de ingeslotenen met inachtneming van de orde 
en veiligheid. De ingesloten vreemdelingen worden tijdens hun verblijf in de gelegenheid gesteld om materieel 
en emotioneel zaken te regelen met het oog op hun vertrek uit Nederland”.120 

Detentie zou met andere woorden niet voorop staan, het voorbereiden op vertrek uit 
Nederland wel. De “maximale bewegingsvrijheid”, waarmee wordt geschermd betekent bin-
nen de inrichting de eigen tijd indelen en dus vaak grenzeloze verveling tot men ‘geklinkerd’ 
wordt. De laatste term, uit het jargon van de vreemdelingenbewaring, verklaart zichzelf. 

De tbs-klinieken zijn bestemd voor wie door de rechter in meer of mindere mate ontoere-
keningsvatbaar is verklaard en aan wie bij vonnis een behandelmaatregel121 is opgelegd. On-
toerekenbaarheid sluit in, dat men strafbare feiten gepleegd heeft, waarvoor echter vanwege 
zijn geestesvermogens (gebrekkige ontwikkeling, ziekelijke stoornis of (bij minderjarigen) ge-
brek aan overzicht van de draagwijdte van de daad) geen schuld kan worden toegerekend.122 
Tbs, terbeschikkingstelling, wordt in beginsel voor de duur van twee jaar opgelegd, maar kan 
telkens voor een of twee jaar door de rechter verlengd worden.123 Wie voor tbs in aanmerking 
lijkt te komen wordt daartoe onderzocht en in observatie gehouden in het Pieter Baancen-
trum te Utrecht.

5.2. Selectie van de loci; vier selectiecriteria 
De veelsoortigheid en het aantal van de diverse justitiële inrichtingen nopen tot een se-

lectie, waarbij ik vier criteria heb gehanteerd. De toepassing van de vier selectiecriteria op de 
justitiële inrichtingen leidde soms tot voorkeurskeuze, soms tot uitsluiting van inrichtingen. 

(1) Ik heb de justitiële inrichtingen, waar ik mijn veldonderzoeken heb gehouden, zo uit-
gekozen, dat alle soorten inrichtingen – de forensische kliniek, de jeugdinstelling, het Huis 
van Bewaring (HvB), de gevangenis, de inrichting voor vreemdelingenbewaring – minstens 
eenmaal vertegenwoordigd waren. Dat is het eerste selectiecriterium. 

(2) De geografische spreiding van de te selecteren inrichtingen vormde het tweede crite-
rium. Ik heb inrichtingen uitgezocht in de regio’s Noord-, Midden- en Zuid-Nederland. Het 
belang van dit criterium wordt – waar het de ingeslotenen betreft – overigens enigszins gerela-
tiveerd door het feit dat Justitie niet altijd in staat is de vrijheidsbeneming van de ingeslotenen 
in de onmiddellijke omgeving van hun woonplaats te executeren. 

(3) Voor de penitentiaire inrichtingen gold bovendien dat vertegenwoordiging van de 
soort alleen (HvB, gevangenis etc.) niet voldoende was; er moesten inrichtingen die bestemd 
zijn voor vrouwen én die bestemd zijn voor mannen gekozen worden. Dat is het derde selec-
tiecriterium: de vertegenwoordiging van beide gender onder de ingeslotenen. 

(4) De keuze van de te bezoeken inrichtingen werd ten slotte verfijnd door het vierde 
selectiecriterium. Dat is dat van de kerkambtelijke vertegenwoordiging onder de voorgangers 
van de te kiezen inrichtingen. Het corps justitiepastores telt een paar priesters, een zevental (!) 

120  Vgl.www.dji.nl/Organisatie/Organisatiestructuur/Directie-Bijzondere-Voorzieningen. [laatst geraadpleegd 16 januari 
2011].
121  Vgl. www.justitie.nl/onderwerpen/straf_en_boete/tbs. [laatst geraadpleegd 16 januari 2011]. 
122  ALGRA & GOKKEL (1990), 360 en de artt. 37 e.v. van het Wetboek van Strafrecht.
123  ALGRA & GOKKEL(1990), 500-501.
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diakens en vele pastorale werkers en werksters.124 Ik heb de inrichtingen zo geselecteerd, dat 
alle kerkelijke ambten en functies, die door de katholieke justitiepastores worden bekleed, 
vertegenwoordigd zijn. Bij het onderzoek zijn één priester, één diaken125, vier pastorale wer-
kers en twee pastorale werksters betrokken. Omdat genoemde priester werkzaam is in een 
HvB, en daar een eucharistieviering zou houden, heb ik daarnaast nog een tweede HvB ge-
kozen, waar, zoals meestal het geval is, een pastoraal werker werkzaam is. Van de mannelijke 
justitiepastores, die bij het onderzoek betrokken zijn, werken er vijf uitsluitend met mannen, 
een met zowel jongens als meisjes. De beide pastorale werksters zijn verbonden aan inrich-
tingen voor vrouwen.126 

5.3 De acht geselecteerde loci
Ik presenteer de acht justitiële inrichtingen, die ik op grond van de bovengenoemde se-

lectiecriteria voor mijn onderzoek geselecteerd heb in de volgorde van mijn bezoeken daar-
aan; ik ga daarbij voorbij aan de vermelding van de namen en de locaties van de betrokken 
inrichtingen met het oog op de privacy van de justitiepastores, die daar werken, en die van 
hun vrijwilligers en kerkgangers. De lezer zal dat willen billijken.

Ik ben mijn onderzoek begonnen in een kliniek voor mannelijke tbs-patiënten (september 
2008), vervolgens ben ik naar een jeugdinrichting gegaan, waarin zowel jongens als meisjes 
straf- en civielrechtelijk waren ondergebracht (oktober 2008), toen naar een HvB voor man-
nen (november 2008), daarna naar een gevangenis voor mannen (december 2008). 

In 2009 heb ik een HvB voor vrouwen bezocht (januari), daarna een vrouwengevangenis 
(februari), toen opnieuw een HvB voor mannen (maart) en ten slotte een inrichting voor 
vreemdelingenbewaring (mannen), een van de detentieboten, die ons land rijk is (april). Aan 
elke inrichting heb ik in het kader van het veldonderzoek drie bezoeken gebracht, één in het 
voortraject naar de kerkdienst toe, één om de kerkdienst mee te maken, en één een paar da-
gen na de kerkdienst. De veldonderzoeken hebben in totaal precies acht maanden in beslag 
genomen.

6. Specifiek justitiële contexten 

6.1. De categoriale context: de kerkgangers in de justitiële inrichtingen
6.1.1. De ‘liturgische beginsituatie’ van de kerkgangers 

Het rituele domein, waarin de katholieke justitiepastores zich voornamelijk bewegen is 
het tweede domein (B), het domein van het categoriale pastoraat.127 De categoriale context 
wordt op de eerste plaats bepaald door de doelgroep van het justitiepastoraat: de ingeslotenen 
in de justitiële inrichtingen. Meer bepaald gaat het om die ingeslotenen, die in de justitiële in-
richtingen de liturgievieringen frequenteren, in het jargon van de inrichting ‘de kerkgangers’. 

124  In 2010 zijn er in het Nederlandse justitiepastoraat circa zeventig justitiepastores werkzaam. Daaronder zijn drie 
priesters, waarvan één emeritus is en als vrijwilliger meewerkt in het pastoraat. Zeven justitiepastores zijn diaken. De rest is 
pastoraal werker (circa 40 pastores) of werkster (circa 20 pastores).
125  Toen ik mijn onderzoek organisatorisch voorbereidde (begin 2008) waren er vijf diakens werkzaam binnen het corps 
rooms-katholieke justitiepastores. Het lag in mijn bedoeling twee diakens om hun medewerking aan het onderzoek te 
vragen. De tweede diaken, die op grond van mijn selectiecriteria in aanmerking kwam om deel te nemen aan het onderzoek, 
weigerde, “omdat liturgie gevierd moest worden en niet onderzocht”. Vgl. ook hierboven, aantekening 91. 
126  Deze tewerkstelling berust min of meer op toeval; het is niet zo, dat vrouwelijke ingeslotenen hun geestelijke verzorging 
per definitie van pastorale werksters zouden moeten ontvangen.
127  Soms, hoewel sporadisch, bewegen de justitiepastores zich in domein (A), soms ook in (C). Vgl. hierboven, § 2.3.1. en 
2.3.3. 
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“Het merendeel van de gedetineerden in de Nederlandse inrichtingen van Justitie is jong, ongeveer tussen de 
twintig en de veertig jaren oud, én man; er zijn op de totale gevangenispopulatie in Nederland relatief weinig 
vrouwelijke gedetineerden. Eigen categorieën vormen de jeugdige straf- en civielrechtelijke gedetineerden en de 
mensen die in vreemdelingenbewaring worden gehouden of die worden verpleegd in een tbs-kliniek”.128 

De kerkgangers in de justitiële inrichtingen zijn van zeer divers pluimage. Door de mon-
dialisering van de huidige samenleving vinden we er mensen uit alle windstreken onder. Er 
zijn gedoopte lidmaten onder van zowel de Rooms-katholieke Kerk, als van de verschillende 
protestantse kerken, er zijn Oosters-orthodoxen bij vanuit de diverse landskerken. Sommigen 
van hen zijn van kindsbeen af aan praktiserende christenen. Van zichzelf zouden zij kunnen 
zeggen: “Ik ben katholiek van huis uit”. Of: ‘Ik ben protestant, orthodox van huis uit’. Zij zijn 
te onderscheiden van een andere, grotere groep kerkgangers, die van zichzelf zouden zeggen; 
“Ik ben van huis uit katholiek”. Of: ‘Ik ben van huis uit protestant, orthodox’. Het subtiele 
onderscheid tussen beide zegswijzen ontleen ik aan Toke Elshof. Zij legt in haar dissertatie 
Van huis uit katholiek uit, dat men met de uitdrukking ‘van huis uit’, voorafgaande aan de be-
noeming van de denominatie bedoelt te zeggen, dat de spreker in zijn opvoeding “wel iets van 
de (…) religie heeft meegekregen, maar er zelf weinig meer ‘aan doet’. (…) Van het geloof in 
de kinderjaren heeft men afscheid genomen, of men is er van weggegroeid. In het volwassen 
leven ‘kan men er weinig mee’”. Het gebruik van de uitdrukking ‘van huis uit’ ná de benoe-
ming van de denominatie zou volgens Elshof betekenen, dat “ het (…) geloof in het volwassen 
leven een rol is blijven spelen”.129 Ik maak gebruik van deze observatie van Elshof, omdat ik er 
een waarschuwing in lees: confidenties over hun kerkelijke biografie van – in ons geval – de 
kerkgangers in de inrichtingen van Justitie moet men zo genuanceerd mogelijk bezien, om te 
kunnen inschatten, waar zij werkelijk staan.

Onder de groep die zichzelf volmondig ‘van huis uit’ katholiek, protestant of orthodox 
zou noemen, zijn er die nooit zijn gedoopt of dat niet meer zeker weten van zichzelf. Er zijn 
er ook bij, die zeker van zichzelf weten gedoopt en/of gelovig te zijn, maar die toch geen en-
kele binding (meer) hebben met een kerkgenootschap. Er zijn er bij die zich, als het erop aan 
komt, nog wel willen beschouwen als lidmaat van een kerk, maar hun geloof gaandeweg om 
welke redenen dan ook gedeeltelijk of volledig zijn kwijtgeraakt en er naar verlangen (weer 
opnieuw) te kunnen geloven. 

De meesten onder hen zijn vanuit godsdienstsociologisch oogpunt dan ook te beschou-
wen als randkerkelijken in de letterlijke betekenis van het woord. Er zijn er niet veel die ‘bui-
ten’ de kerk meer van binnen zien dan één of hoogstens twee keer per jaar. Ze ‘doen’ er niet 
zoveel meer ‘aan’, of ‘kunnen er weinig mee’, zoals we in het bovenstaande citaat van Elshof 
lezen. Wat dat betreft doen ze niet onder voor een hedendaagse marginaal kerkelijk levende 
mens ‘buiten’. Maar de reden van hun terughoudendheid is anders dan bij deze en richt zich 
ook niet speciaal tegen de kerk. Want die neemt vaak wel een grote plaats in in hun biografie. 
Nogal eens weten ze te vertellen dat ze vroeger misdienaar of koorzanger waren; sommigen 
kennen nog hele stukken van Bijbelverhalen uit de godsdienstles op hun katholieke basis-
school. Zij bevinden zich – als ze nog enigszins kerkelijk zijn – voor het merendeel in de 
marge van het kerkelijke leven (net zo goed als vaak in die van de samenleving), maar geven 
tegelijkertijd blijk van grote interesse in geloven en geloofsverdieping. 

Dikwijls treft men bij deze mensen dan ook nog een tamelijk ‘vastomlijnd geloof ’ aan, een 

128  VAN DUN (2009), 298.
129  ELSHOF (2008), 1.
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‘dogmatisch pakket’, waaraan ze zich vastklampen of waartegen ze zich verzetten, en dat mede 
vanwege hun maatschappelijke omstandigheden nooit voldoende gevoed en gearticuleerd is 
geraakt. Hun geloofsexpressie wordt vooral bepaald door hun herinneringen aan vroeger, 
door uiterlijkheid en door ritueel doen: door een rozenkrans (die door hen “een geloofsket-
ting” of “een kruisje” wordt genoemd) om als amulet of sieraad én als onderscheidingsteken in 
de multiculturele en multireligieuze inrichtingscultuur om de hals te hangen, zonder goed te 
weten dat je er ook mee kunt bidden en hoe dat dan moet; door kaarsjes om op enig moment 
van de kerkdienst aan te steken voor al hun geliefden en voor zichzelf, soms misschien ook – 
door ons ongeweten – voor hun slachtoffers.130 Zo zijn er meer hen bijzonder aansprekende 
rituele tekens en symbolen te noemen. In sommige justitiële inrichtingen worden door de 
kerkgangers voorbeden, die door henzelf (en eventueel in hun eigen taal) werden geformu-
leerd, op briefjes geschreven die op een geschikt moment in de kerkdienst worden ingeza-
meld. Soms worden deze voorbeden luidop voorgelezen, soms blijven ze op aangeven van de 
bidder ongelezen, om daarna verbrand te worden. Dat kan op zich al een indrukwekkend ri-
tueel zijn. Maar zo hier en daar wordt ook wierook mee verbrand. Dan wordt de verbranding 
tot een teken van opstijgend gezamenlijk gebed, dat niet alleen te horen en te zien is, maar ook 
te ruiken. Met Gerard Lukken zou men kunnen zeggen, dat zo voor de kerkgangers aan de 
praeambula fidei en de signa credibilitatis vorm wordt gegeven, omdat dergelijke rituelen voor 
de kerkgangers wegen zijn die kunnen leiden tot een voor hen dieper, menselijk aanvaardbaar 
en geloofwaardig geloof.131 

Dat de kerkgangers in de justitiële inrichtingen juist voor rituelen als deze open staan, 
laat hun kerkelijke statuur nader bepalen: zij zijn te beschouwen als mensen, die tijdens hun 
detentie in hun contact met de rooms-katholieke Geestelijke Verzorging zichzelf weer zien 
staan op de drempel van het geloof. Zij zijn vergelijkbaar met potentiële geloofsleerlingen, aan 
wie toegang tot vormen van (pre- of neo-) catechumenaat zou moeten worden aangeboden.132 

6.1.2. Motieven voor kerkgang
In beginsel mogen alle in de justitiële inrichtingen ingeslotenen deelnemen aan de kerk-

dienst, formeel, mits zij tenminste bij binnenkomst een christelijke denominatie hebben op-
gegeven als hun levensovertuiging en (of op enig moment daarna) bovendien gekozen heb-
ben voor hun geestelijke verzorging door de justitiepastor of justitiepredikant.133 Pastores en 
predikanten houden met hun pastoranten natuurlijk een intakegesprek, waarbij onder meer 
de kerkgang een gespreksonderwerp is. 

Maar pastorale prudentie en de wil om mensen niet aan hun lot over te laten, wanneer 
hun eigen geestelijke stroming niet breed vertegenwoordigd is in de inrichtingen van Justitie, 
brengen soms toch met zich mee dat er naar de geest van de wet wordt gehandeld, eerder dan 

130  SPRUIT, BERNTS & WOLDRINGH. (2003), 97, geven aan dat van de strafrechtelijk ingeslotenen 35%, van de jeugdigen 
26% en van de tbs-patiënten eveneens 35%, het aansteken van kaarsjes in de kerkdienst noemt als een van de persoonlijke 
redenen om aan de kerkdienst deel te nemen. Een mini-enquête na een zondagse kerkdienst in een gevangenis in de 
Veertigdagentijd van 2009 onder 42 kerkgangers naar de intenties, waarvoor zij kaarsjes hadden aangestoken, leverde het 
volgende beeld op: 22 kerkgangers respondeerden, hun intenties waren voor zichzelf, hun partner, hun kinderen, familie 
en vrienden. Slechts één (1) respondent meldde een kaarsje voor zijn slachtoffer te hebben aangestoken. Bidden voor de 
slachtoffers lijkt daarmee geen prioriteit te hebben. 
131  LUKKEN (1999), 229-231.
132  Vgl. ook KOET (1995), 3 vv. Dit artikel uit het Liturgisch Werkboek voor Justitiepastores werd eerder gepubliceerd in 
Collationes 25(1995), 411-423.
133  Vgl. (voor bijvoorbeeld de penitentiaire inrichtingen) Grondwet, art. 6 jo Penitentiaire Beginselen Wet PBW), art.41, 
leden 1 en 3a en c. 
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naar de letter ervan. Onder de kerkgangers bevinden zich daarom soms ook niet-christelijk 
gelovigen, zelfs mensen die zich bij het bureau Bevolking van de justitiële inrichting hebben 
geafficheerd als humanist of atheïst (aangeduid met de aantekening ‘gg’ = ‘geen geloof ’). Uit 
de zogenoemde ‘voorkeurspeiling’134 van 2008 bleek, dat bijna een kwart van alle in Neder-
land ingeslotenen kiest voor geestelijke verzorging door de katholieke justitiepastores.135 

Eerder onderzoek naar de behoeften aan geestelijke verzorging onder de ingeslotenen in 
de Nederlandse justitiële inrichtingen, waarvan de resultaten najaar 2003 werden gepubli-
ceerd, leert, dat vier op de tien van de in Nederlandse justitiële inrichtingen ingeslotenen 
minstens een maal per maand een kerkdienst bijwoont; een kwart van de ingeslotenen woont 
nooit een kerkdienst bij. Van de jeugdige ingeslotenen gaat 16% minstens een keer per maand 
naar de kerk. Zes op de tien jongeren gaan nooit. Maar onder de jeugd zijn er weer meer dan 
onder de andere ingeslotenen, die zeggen dat ze graag vaker een kerkdienst zouden willen 
meemaken. De ingeslotenen gaan tijdens hun verblijf in de justitiële inrichting “beduidend 
vaker” naar de kerk dan ze ‘buiten’ deden. De onderzoekers tekenen bij deze vaststelling aan, 
dat zij mensen betreft, die ook ‘buiten’ wel eens naar de kerk gingen, niet diegenen die vóór 
hun verblijf in de inrichting nooit naar de kerk gingen.136

Alle kerkgangers in de inrichtingen van Justitie hebben uiteraard hun eigen motieven om 
de kerkdienst bij te wonen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat er in incidentele gevallen 
ook andere dan alleen religieuze motieven meespelen. In de justitiële inrichting is de ‘kerk’ 
vanouds ook een ‘vrijplaats’, waar men even weg kan vluchten uit het hectische bestaan op de 
woonafdeling. De kerkdienst is niet alleen een vrijplaats, ook een soort ‘marktplaats’137, waar 
mensen van de verschillende afdelingen in de inrichting elkaar bij de kerkdienst kunnen ont-
moeten en ook bij een kopje koffie met ‘buitenstaanders’ kunnen spreken, mensen van buiten 
de inrichting en de criminele wereld: de kerkelijke vrijwilligers die de kerkdiensten meevieren 
namens de kerk ‘buiten’.138 

Wat echter opvalt bij bijna de helft van de kerkgangers, is dat, wanneer hun motivatie om 
naar de kerkdienst te gaan voortkomt uit hun persoonlijke interesse voor godsdienst en gelo-

134  De PBW schrijft in art. 41, lid 2 voor: “De directeur draagt zorg, dat in de inrichting voldoende geestelijke verzorging, 
die zoveel mogelijk aansluit bij de godsdienst of levensovertuiging van de gedetineerden, beschikbaar is.” Om die behoefte 
aan geestelijke verzorging onder de gedetineerden te peilen worden er om de zoveel jaren landelijke behoefte-onderzoeken 
gehouden. Het laatst gehouden onderzoek was dat van SPRUIT, BERNTS & WOLDRINGH (2003). Aanvullend wordt er 
jaarlijks bovendien een (in ‘onderzoeksomvang’ geringere) ‘voorkeurspeiling’ onder een representatief aantal ingeslotenen 
gehouden, om de geestelijke verzorging van hun voorkeur te peilen. Iedere drie jaar kan de landelijke formatie van de 
verschillende denominaties aan de hand van deze onderzoeken worden bijgesteld.
135  In 2008 koos 24,3% voor de rooms-katholieke Geestelijke Verzorging (GV), 21,3% meldde geen behoefte te hebben aan 
geestelijke verzorging, 19,5% koos voor de islamitische GV, 17,0% voor de protestantse GV, 8,8% voor de humanistische 
GV, 2,7% voor de boeddhistische GV, 2,4% voor ‘anders’, 2,1% voor de hindoeïstische GV, 1,0% voor Oosters-orthodoxe GV 
en 0,8% voor de Joodse GV. Het aantal respondenten onder de ingeslotenen was 34,4%. Bron: mondelinge berichtgeving 
door een medewerker van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie op een bijeenkomst van de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) in het Openluchtmuseum te Arnhem 
op 29 september 2009. De resultaten van de voorkeurspeiling van 2009, die gewogen werden gemiddeld met die van 2008, 
laten kleine verschuivingen ten positieve van een paar procentpunten zien voor alle denominaties, behalve voor de rooms-
katholieke; die verliest 1,8% ten opzichte van 2008. De groep die geen behoefte heeft aan Geestelijke Verzorging is ook iets 
kleiner geworden: een verschil van 0,7%. Het aantal respondenten was in 2009 42 %. Bron: brief van de directeur DGV aan 
de medewerkers, d.d. 11 januari 2010. 
136  SPRUIT, BERNTS & WOLDRINGH (2003), 101. De onderzoekers melden, dat 81% van de katholieken, 69% van de 
protestanten en 60% van de humanisten zeggen behoefte te hebben om kerkdiensten bij te wonen. Zij vormen, wanneer zij 
hun behoefte omzetten in daadwerkelijke kerkgang, het merendeel van de kerkgangers.
137  Soms is dat helaas ook in letterlijke zin het geval, als kwaadwilligen de kerk misbruiken om er handel in drugs te drijven. 
Vgl. ook verderop in dit boek, Deel II, hoofdstuk 8, § 3.2, B83. 
138  Vgl. verderop in dit hoofdstuk, § 7.3.
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ven, niet zozeer een verlangen naar meer kennis van het christendom voorop staat, als wel een 
‘meegenomen willen worden’ in het mysterie van het menselijke bestaan én in het mysterie 
dat daar weer achter schuil gaat: dat van Wie wij God noemen. Uit genoemd onderzoek uit 
2003 is gebleken dat de ingeslotenen hun gang naar de kerk zelf motiveren met uitspraken 
als “om te bidden” (strafrechtelijk ingeslotenen: 47%; jeugdigen: 45%; tbs-patiënten: 38%) 
en de verwachting uitspreken daar “iets van God te ervaren” (strafrechtelijk ingeslotenen: 
45%; jeugdigen:49%; tbs-patiënten: 42%).139 Splitst men de religieuze redenen om naar de 
kerkdienst toe te gaan niet nader uit, dan belopen de percentages van een religieuze motivatie 
voor de kerkgang tot 70%. 

Er zijn ook andere redenen voor de kerkgang dan religieuze die uit het zelfde onderzoek 
naar voren zijn gekomen. Die anders dan religieus gemotiveerde redenen voor de kerkgang 
zijn gelabeld als “persoonlijk”, “sociaal”, “sfeer” en “afwisseling”. Als persoonlijke redenen 
wordt opgegeven “om een kaarsje aan te steken; omdat ik me daarna sterker voel; voor hulp 
bij mijn problemen”. Als sociale redenen “om met anderen samen te zijn; om mensen van bui-
ten te ontmoeten”. Als sfeergerelateerde redenen: “voor de sfeer; voor de muziek en het samen 
zingen; voor de gedichten en de verhalen”. Wanneer de afwisseling als reden wordt opgegeven, 
is dat “omdat het afwisseling biedt; omdat ik dan weet, dat het zondag/vrijdag is”.140 De laatste 
opmerking, dat er dan geweten wordt dat het vrijdag is, komt van moslimrespondenten. Op 
vrijdag – de heilige dag van de moslims – is er in de meeste inrichtingen van Justitie moskee-
bezoek en een gebedsdienst onder leiding van een imam voorzien.141

Leo Spruit heeft in zijn bijdrage aan het Handboek Justitiepastoraat alle hierboven ge-
noemde motieven voor kerkgang bijeen gezet in het volgende diagram142:

 Figuur 3: Motieven voor kerkgang (Spruit)

139  SPRUIT, BERNTS & WOLDRINGH (2003), 95-98, m.n. 97; vgl. ook FLIERMAN (2000), 50-51.
140  SPRUIT, BERNTS & WOLDRINGH (2003), 97; ook SPRUIT (2009), 166.
141  Vgl. voor beschrijvingen van de vrijdagse gebedspraktijk in penitentiaire inrichtingen AJOUAOU (2010), 198-206 en 
317-323.
142  SPRUIT (2009), 167.
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6.2. De ambte(naar)lijke en organisatorische context 
6.2.1. Landelijke, centrale organisatie en aansturing van de Geestelijke Verzorging 

Geestelijk verzorgers van alle gezindten maken deel uit van denominatieve, relatief zelf-
standig opererende, landelijke corpsen, die tezamen de landelijke Dienst Geestelijke Verzor-
ging (DGV) vormen. De DGV maakt op haar beurt deel uit van de Dienst Justitiële Inrich-
tingen (DJI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Vanaf de negentiger jaren van de 
vorige eeuw werd de DGV voor de tot dan toe autonoom opererende denominatieve corpsen 
opgezet om tegendruk te kunnen geven tegen ambtenaren, die om economische redenen de 
geestelijke verzorging van de ingeslotenen door de inrichtingsdirecties naar eigen goeddun-
ken ‘om de hoek’ wilden laten inkopen. De DGV werd in 2004 geformaliseerd. Zij wordt du-
aal en paritair aangestuurd door Kerk (de ‘Zendende Instantie’) en Staat (het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie; DJI).143 

De ambtelijke leiding van de DGV ligt in handen van een directeur, die de dagelijkse 
leiding over zijn dienst meestal voert in samenspraak met een managementteam, waarvan 
de leiding van de denominatieve corpsen deel uitmaakt. De leiding van ieder denominatief 
corps144 berust bij een in het ambtelijke spraakgebruik ‘hoofdgeestelijke’ genoemd dienst-
hoofd, dat kan worden bijgestaan door een of meerdere plaatsvervangers. De hoofdgeeste-
lijken bewaken tegenover DJI en de gezamenlijke inrichtingen van Justitie de inhoud van 
het werk van de geestelijk verzorgers vanuit de eigenheid van hun denominatie. Zij stellen 
de geestelijk verzorgers van hun denominatie ook aan in de inrichtingen van Justitie voor 
een door hen binnen de landelijke formatie voor hun denominatie discretionair te bepalen 
aantal uren, afhankelijk van de landsregio, de behoefte aan geestelijke verzorging vanwege 
hun denominatie onder de ingeslotenen en de grootte van de betrokken inrichting. Er wordt 
een financieringsnorm gehanteerd van één geestelijk verzorger per negentig gedetineerden.145 
Veel geestelijk verzorgers zijn parttimers. Meestal worden de geestelijk verzorgers voor een 
periode van een jaar of zeven in een inrichting te werk gesteld. 

Een of twee maal per jaar komt elk denominatief corps geestelijk verzorgers bijeen voor 
een studieuze ontmoeting. Daarnaast besteden de geestelijk verzorgers, die vanwege dezelfde 
denominatie in inrichtingen in een door hun hoofdgeestelijke aangewezen deel van Neder-
land (een regio) werken, in regiovergaderingen minstens eenmaal per kwartaal aandacht aan 
informatie-uitwisseling, zowel onderling als met hun hoofdgeestelijke, en aan bijscholing en 
intervisie. Er zijn binnen het rooms-katholieke corps momenteel zes regio’s146, die elk een 
tiental justitiepastores als leden hebben. Een van hen (m/v) fungeert als regiovoorzitter. Naast 
het voorzitterschap van de vergadering heeft hij het mentoraat van nieuwe collega’s en de zorg 
voor het welzijn van zijn collega’s binnen zijn regio in zijn takenpakket. Regiogewijs worden 
er ter bevordering van de eigen (pastorale) spiritualiteit van de katholieke justitiepastores ook 
eenmaal per jaar bezinningsdagen georganiseerd. 

143  VAN IERSEL & EERBEEK (2009), 537-544.
144  Er zijn momenteel zeven door het Rijk erkende ‘Zendende Instanties’ en dus ook zeven ‘corpsen’ geestelijke verzorgers: 
rooms-katholiek, protestants, humanistisch, islamitisch, joods, boeddhistisch en hindoeïstisch. De grootte van de corpsen 
varieert van enkele tientallen tot enkele geestelijke verzorgers, al naar gelang de vraag van de ingeslotenen om een bepaalde 
vorm van geestelijke verzorging. 
145  Er geldt ook een personele norm, die enigszins afwijkt: een geestelijk verzorger per 100 à 110 ingeslotenen.
146  De regio’s zijn momenteel (2010) als volgt ingericht: 1: ‘Noordwest’ (Noord-Holland), 2: ‘Zuidwest’ (Zuid-Holland en 
Zeeland) , 3: ‘Midden’ (Utrecht en Flevoland), 4: ‘Oost’ (Gelderland, en een deel van Noord-Brabant), 5: ‘Noord’ (Friesland, 
Groningen, Drenthe en de kop van Overijssel), en 6: ‘Zuid’ (een deel van Noord-Brabant en Limburg).
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6.2.2. De positie van de Geestelijke Verzorging in de justitiële inrichting 
Geestelijk verzorgers zijn wel werkzaam in de inrichting, maar niet ‘van de inrichting’. De 

centrale, landelijke inhoudelijke en ambtelijke aansturing van de geestelijk verzorgers door 
hun hoofdgeestelijke en diens plaatsvervangers, heeft tot gevolg, dat er niemand in de inrich-
ting van hun tewerkstelling is, die hen in de lijn aanstuurt. Wel is er iemand aangewezen, die 
voor zowel de hoofdgeestelijke als voor de in de inrichting werkende geestelijk verzorgers 
contactpersoon (portefeuillehouder) is en ook betrokken is in de beoordeling van het functi-
oneren van de geestelijk verzorgers door de hoofdgeestelijken. Meestal is die persoon een lid 
van het managementteam. Deze organisatie van het werk van de geestelijk verzorgers heeft 
onmiddellijke gevolgen voor hun positie in de justitiële inrichtingen. Zij moeten zich die po-
sitie voor het merendeel zelf verwerven.147 

Bij een reorganisatie van de bestuursstructuur van het Gevangeniswezen in 2009 werd de 
plaats van de Geestelijke Verzorging, althans in het organogram van de penitentiaire inrich-
tingen, formeel vastgesteld. Met de komst van zogenoemde ‘vestigingsdirecties’ in de peni-
tentiaire inrichtingen is bepaald, dat het lid van de vestigingsdirectie, dat de zorgprocessen 
in zijn of haar portefeuille heeft, “aanspreekpunt” is voor de Geestelijke Verzorging.148 Het is 
niet ondenkbaar dat deze formele inbedding in de zorgsector binnen de justitiële inrichting 
er gaandeweg toe zal leiden dat het management van de inrichting in de persoon van de 
portefeuillehouder steeds meer een vinger aan de pols zal willen houden, waar het gaat om 
de feitelijke realisering van geestelijke verzorging in (de dagprogramma’s van) de inrichting 
onder het motto: “wie betaalt, bepaalt”. 

De geestelijk verzorgers zijn – naast van de financiële armslag van de inrichting – voor een 
groot deel van de welwillendheid van het inrichtingsmanagement afhankelijk, wanneer het 
gaat om de facilitering en budgettering van hun werk die in beginsel volledig op rekening van 
de inrichting komt. Het gaat bij de facilitering en budgettering niet alleen om de toewijzing 
van een kantoorruimte en de inrichting daarvan; het betreft ook de viering van de liturgie: de 
aanwijzing van een ‘liturgische ruimte’, de inrichting en aankleding daarvan en de aanschaf 
van daartoe benodigde parafernalia alsook van paramenten en utensiliën.149 Wat dat feitelijk 
betekent is onzeker. Er zijn noch voor de facilitering, noch voor de budgettering normen 
vastgesteld. De affiniteit van de portefeuillehouder zorg met de zaak, waar de Geestelijke Ver-
zorging voor staat, speelt daarom bij de implementatie van deze inrichtingsverantwoordelijk-
heid een grote rol. Van zijn bemiddeling in het beslissende managementteam hangt veel af. 
En wie hart heeft voor een goede geestelijke verzorging van de ingeslotenen, zal niet alleen in 
materiële zin bijdragen, maar ook de noodzaak inzien van het bevorderen van een bedrijfs-
cultuur, waarbinnen doorheen alle lagen van de inrichting zo zorgvuldig en goed mogelijk 

147  Vgl. verderop in dit hoofdstuk, § 7.1. 
148  BIJLAGEN bij de Adviesaanvraag nieuw besturingsmodel Gevangeniswezen (2008), Bijlage 1, 4, aandachtspunt 16: “Het 
lid van de vestigingsdirectie met de portefeuille zorg is het aanspreekpunt voor de Geestelijke Verzorging”. In Bijlage 2, 4, 
handelend over de overlegstructuren in de inrichting, heet het: “Voor de Geestelijke verzorging geldt dat periodiek overleg 
met de (plv) vestigingsdirecteur zal plaatsvinden”. 
149  In 2002 werd aan 46 portefeuillehouders een enquête gestuurd in het kader van voorbereidingen voor een zogeheten 
‘behoeftenonderzoek’. 41 van hen respondeerden. Op de vraag of de “ruimte voor diensten/vieringen” door hen als goed of 
voldoende werd beoordeeld waren er vijf die de ruimte als slecht beoordeelden. Drie van hen, in inrichtingen waar überhaupt 
geen ‘liturgische ruimte’ beschikbaar is, hadden op de vraag geen antwoord gegeven. De rest van de portefeuillehouders 
beoordeelde de ‘liturgische ruimte’ als goed tot voldoende. Opmerkelijk is, dat de vraag alleen aan ‘de leveranciers’ en niet 
aan ‘de rituele experts’, de justitiepredikanten en -pastores en imams gesteld was; vgl. SPRUIT, BERNTS & WOLDRINGH 
(2003), 48-49.
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wordt meegewerkt met de Geestelijke Verzorging.150 
Op de organisatie van de liturgische vieringen in de inrichting, die een plaats moeten 

krijgen in het primaire proces van de bedrijfsvoering, wordt door of met mandaat van het 
management van de inrichting onmiddellijke invloed uitgeoefend. Hanneke Snelders merkte 
over het liturgisch pastoraat in een professioneel opgezette organisatie als een ziekenhuis op: 
“Liturgie heeft eigenlijk geen prioriteit en valt buiten de kaders van professionaliteit (cursive-
ring HS) die de gezondheidszorg vraagt. Er valt altijd iets aan uit te leggen of te verdedigen”.151 
Wat Snelders zegt is ook van toepassing op de justitiële inrichting. Ook daar “valt altijd iets 
(…) uit te leggen of te verdedigen”. Ik noem vier thema’s, waar de invloed (van het manage-
ment) van de inrichting op de liturgie zeer bepalend is en ook structureel problematisch kan 
zijn. Het gaat om achtereenvolgens: 

(1) de toewijzing van een ‘liturgische ruimte’. 
(2) de bepaling van de liturgische dag en tijd. 
(3) de toemeting in het dagprogramma van de tijd, die een viering mag duren. 
(4) de vaststelling van het aantal vieringen per zondag.

Deze vier thema’s vergen herhaaldelijk inzet van de justitiepastores om de (terugkerende) 
onderhandelingen en het overleg daarover in goede banen te leiden.

6.2.3. Thema’s voor overleg en onderhandeling 
6.2.3.1. Toewijzing van een ‘liturgische ruimte’ 

Een eerste thema staat op de agenda, wanneer er in de inrichting door het management 
een ruimte moet worden aangewezen, die als ‘liturgische ruimte’ gaat dienen. Onmiddellijk 
komt bij de toewijzing van die ruimte de vraag op, of zij een vaste ‘liturgische ruimte’ kan zijn. 
Is de ruimte alleen bestemd voor liturgievieringen en om andersoortige religieuze of levens-
beschouwelijke bijeenkomsten te houden? Of moet de toegewezen ruimte steeds voor de li-
turgie worden omgebouwd en daarna weer opgeruimd? Moet de bezoekzaal, een sportruimte, 
de bibliotheek, een klaslokaal of een multifunctionele zaal als ‘liturgische ruimte’ dienen? 

6.2.3.2. Bepaling van de liturgische dag en tijd
Een tweede thema dient zich aan, wanneer de dag en de tijd, waarop de kerkdiensten in de 

inrichting kunnen worden gevierd, voor het dagprogramma moeten worden vastgesteld. Er 
moet in beginsel overlegd worden met de makers van het dagprogramma om op een passende 
tijd te kunnen vieren op de dag die voor bijna alle christelijke denominaties geldt als litur-
gische tijd bij uitstek: de ‘Dag des Heren’, de zondag. Op zich is het niet vanzelfsprekend dat 
er op zondag tijd wordt ingeruimd voor de liturgieviering. Want waarom zou er op zondag 
een kerktijd worden vastgesteld, als dat in het dagprogramma geschikter kan op zaterdag of 
een van de andere weekdagen? De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat momenteel in de meeste 

150  Vgl. FLIERMAN (2000), 56: rond het jaar 2000 hebben de managers in de inrichtingen van Justitie “(…) over het 
algemeen de indruk dat religieuze behoeften bij gedetineerden niet zo heel diep zitten en dat het in de kerkdienst vooral 
gaat om gemeenschapszin en om een algemene behoefte om middels herkenbare symbolen en rituelen bezig te zijn met 
levensvragen en zingevingsvragen”. Ze waardeerden de “ruimere (religieuze) oriëntatie (dan alleen binnenkerkelijk)” van 
de rooms-katholieke justitiepastores; deze “vormt voor het management ook de enige legitimering om hen breder in het 
dagprogramma in te zetten”. Toch heerst er ook een zeker voorzichtig wantrouwen: “Zouden de justitiepastores daarentegen 
enkel hun eigen gelovigen bedienen dan zou dit kunnen betekenen dat zij ook op bekering gericht zijn. Volgens de 
vertegenwoordigers van het management zou dit gezien de omstandigheden van de detentie een vorm van misbruik zijn”. 
151  SNELDERS (2009), 121.
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Nederlandse justitiële inrichtingen gevierd kan worden op de zondag.152 Desondanks is het 
van belang de vinger aan de pols te houden: onder druk van een efficiënte bedrijfsvoering kan 
een andere dag zo maar weer verkieslijker zijn dan de zondag.153

Er moet nog steeds onderhandeld worden (soms elk jaar weer opnieuw met uiteraard 
dezelfde argumenten) om op andere liturgische tijden in de loop van het jaar, die van de grote 
feestdagen, voor zover die niet op zondag vallen, volgens de katholieke traditie te kunnen 
vieren: in de (vroege) Kerstnacht, op de (vroege) avond van Witte Donderdag, in de namid-
dag van Goede Vrijdag, in de (vroege) nacht van Pasen, en (soms) op Hemelvaartsdag. Vooral 
wanneer er tegenstrijdige belangen (vaak van personele en daarmee ook van financiële aard: 
bijzondere vieringen kosten extra personeelsinzet en dus geld) op het spel staan is het moei-
lijker, als men niet onmiddellijk zaken kan doen op het hoogste mogelijk niveau. 

6.2.3.3. Programmatisch toegemeten tijdsduur voor een kerkdienst
Een derde thema komt ter sprake, als het gaat over de tijdsduur die voor de kerkdienst 

ingeruimd wordt in het dagprogramma. De tijdsduur van een kerkdienst wordt vaak mede 
bepaald door omringende programmaonderdelen, zoals het ontvangen van bezoek en het 
buiten mogen ‘luchten’. Bezoek en ‘lucht’ zijn – evenzeer als het bijwonen van de kerkdienst154 
– een in de wet verankerd recht van de ingeslotenen.155 Aan geen van deze programmaon-
derdelen mag worden getornd. Programmamakers lijken de op een wettelijk recht van gede-
tineerden berustende programmaonderdelen, zoals bezoek, lucht, kerk, graag te clusteren en 
voor een kerkdienst ten hoogste één uur uit te trekken. 

6.2.3.4. Aantal kerkdiensten 
Het vierde thema komt ter tafel, wanneer er met de inrichting zal moeten worden overlegd 

over het aantal kerkdiensten, dat de justitiepastor naar de mening van het inrichtingsmanage-

152  Of er wat betreft de ‘liturgische dag’ een verschil is tussen protestanten en katholieken is niet helemaal duidelijk. Paul 
Oskamp publiceerde in 2004 de resultaten van zijn onderzoek naar (voornamelijk) protestantse kerkdiensten in justitiële 
inrichtingen en observeerde van de veertien kerkdiensten er maar liefst acht op zaterdag; vgl. OSKAMP (2004), 116. Tijdens 
dit onderzoek (dat liep tussen september 2008 en april 2009) observeerde ik van de acht kerkdiensten er maar één op zaterdag. 
153  Rondom de jaarwisseling 2009-2010 bleek in steeds meer gevallen de zondagse kerkdienst ingeruild te worden voor 
een zaterdagse om redenen van opportuniteit voor de betrokken de inrichtingen. Vgl. de (interne) Mededelingen van de 
Hoofdaalmoezenier van januari-februari 2010 en de ongedateerde Instructie kerkdiensten, gespreksgroepen en stiltecentra van 
de hoofdaalmoezenier en de hoofdpredikant die als bijlage bij een mail d.d. 2 februari 2010 werd aangeleverd. Vgl ook de 
brief van 23 september 2004 van de toenmalige waarnemend hoofddirecteur van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 
aan de (algemeen) directeuren van de justitiële inrichtingen (kenmerk 5306592/04/DJI), die als Bijlage D is opgenomen 
in VAN IERSEL & EERBEEK (2009), 587-588, m.n. 588: “Religies kennen gemeenschappelijke erediensten onder leiding 
van een geestelijke. Deze periodieke erediensten zijn in de regel verbonden met een bepaalde dag. Zo komen de christenen 
meestal op de zondagochtend bijeen (…). Om verschillende redenen ontstaat steeds meer druk op het dagprogramma met 
als gevolg dat aanpassingen worden gedaan in de tijdstippen waarop de traditionele diensten worden gehouden om logistieke 
en bedrijfsmatige redenen. Het mag duidelijk zijn dat alle gebedsdiensten (…) even zwaar wegen. Is een voorganger aanwezig 
dan dienen godsdienstige en levensbeschouwelijke bijeenkomsten in beginsel op de aan de geloofsovertuiging verbonden 
tijdstippen te geschieden. Het is van belang hierover met de geestelijk verzorgers overleg te voeren en afspraken te maken”. 
De zwakte van de zo duidelijke bepaling van de waarnemend hoofddirecteur DJI ligt in de bijvoeging “in beginsel”, die de 
inrichtingen weliswaar een inspanningsverplichting oplegt, maar ook niet meer dan dat.
154  Dat recht wordt overigens heel gemakkelijk ingeperkt. In het dagelijkse bestaan in een penitentiaire inrichting kan men 
‘beperkingen’ in het sociale verkeer (geen contact met medegedetineerden, thuis, geen TV of krant) opgelegd krijgen door de 
rechter-commissaris ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek. Mensen ‘in beperkingen’ hebben er desondanks recht op 
om naar de kerkdienst te gaan. Maar zij krijgen nogal eens geen toelating. Datzelfde geldt voor wie onder ‘bewaarderarrest’ 
staat (straf uitzit op de eigen cel wegens bijvoorbeeld wangedrag) of in de isoleercel (strafcel) zit vanwege ernstige vergrijpen 
tegen de in de inrichting geldende (huis)regels. Vgl. ook verderop, aantekening 175.
155  Vgl. e.g. Penitentiaire Beginselen Wet (PBW), art.38, lid 1 (bezoek) en art. 49, leden 1 en 3 (dagelijks ten minste één 
uur lucht). 
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ment zal moeten doen. Ook in deze (naar mijn mening sterk inhoudelijk geladen) kwestie 
heeft de justitiepastor zelf niet het laatste woord. Het aantal kerkdiensten dat zal moeten wor-
den gevierd, hangt af van een aantal factoren, die alle min of meer te maken hebben met door 
de inrichting vastgestelde vereisten van beheersmatigheid en veiligheid.

Er is op de eerste plaats de grootte van de toegewezen ‘liturgische ruimte’. Gemiddeld zijn 
de ruimten, waarin in de inrichtingen van Justitie liturgie gevierd wordt, zo bemeten dat in 
bijna elke inrichting een numerus clausus van vijftig is ingesteld.156 Dat wil zeggen, dat er voor 
een viering maximaal vijftig kerkgangers in de ‘liturgische ruimte’ worden toegelaten. Het 
wil ook zeggen, dat er door de justitiepastor in het voortraject van een viering ook zogeheten 
kerklijsten moeten worden opgesteld met de namen van de beoogde kerkgangers. De wijze 
van opstelling van die lijsten kan van inrichting tot inrichting variëren. Uiteraard kunnen er 
bij de opstelling fouten worden gemaakt en mensen worden vergeten. Wie niet op de lijst staat 
krijgt in beginsel geen toelating tot de kerkdienst. 

Het aantal kerkdiensten, dat door de justitiepastor moet worden gedaan, hangt bovendien 
af van het aantal woonafdelingen in de inrichting, van de hoeveelheid kerkgangers die elke af-
deling doorgaans telt, en van wie daarvan wel niet of wel met elkaar naar de kerk mogen gaan. 
De ‘hokjeskerk’ uit de vorige eeuw zet zich daarmee in moderne vorm voort. Toen moest elke 
gedetineerde in een hokje, van waaruit hij alleen de voorganger kon zien, de liturgie meevie-
ren. Nu mogen mensen uit de gevangenis en uit het Huis van Bewaring, of van afdelingen 
voor bijzondere (psychische) zorg behoevenden en ‘gewone’ afdelingen niet met elkaar naar 
een kerkdienst. De argumenten, dat ‘kerk’ – ook in een justitiële inrichting – naar de etymo-
logische herkomst van het woord op de eerste plaats ‘κυριακή’ (‘kyriaki’, ‘van de Heer’) is en 
daarom recht heeft op een eigen autonome organisatie van zichzelf en haar samenkomsten, 
alsook dat in de viering van de liturgie de verzamelde kerkgemeenschap tot ‘het éne Lichaam 
van Christus’ wordt gemaakt, waartoe iedereen, die door de Heer zelf geroepen is daar deel 
van uit te maken, toegelaten zou moeten zijn, wegen naar mijn ervaring meestal niet zwaar 
genoeg.157 

Het standpunt van de hoofdaalmoezenier en hoofdpredikant in deze kwestie is verwoord 
in een nota Op tijd en adem komen158 en in het Handboek justitiepastoraat. Zij leggen naast 
op de theologische argumentatie nadruk op de onderlinge solidariteit en saamhorigheid van 
wie in de inrichting naar de kerk willen gaan en – vanuit hun verantwoordelijkheid als lei-
dinggevenden voor het welzijn van de individuele pastor – op een goede verdeling van zijn 
aanstellingstijd over al zijn pastorale taken. De andere taken lijden er immers onder, wanneer 
het doen van kerkdiensten een onevenredig deel van de tijd van de justitiepastor kost. Op enig 
moment zal die immers de op zondag aan de liturgie bestede tijd willen compenseren. Het 
heet in het Handboek: “Pastores doen er goed aan al deze argumenten mee te nemen in hun 
overleg met leidinggevenden in de inrichting”.159

6.3. (Re)contextualisering van de katholieke liturgie in inrichtingen van Justitie
6.3.1. Liturgie in oecumenisch perspectief?

Het overleg en de onderhandelingen met de portefeuillehouder Geestelijke Verzorging, 
het inrichtingsmanagement en de programmamakers in de inrichting, waarover ik in para-

156  In MANAGEMENTTEAM EN ONDERNEMINGSRAAD (2009), een interim-rapport Inrichting, Beheer en Gebruik van 
het Stiltecentrum d.d. 18 februari 2009, (1), wordt het stiltecentrum gedefinieerd als “een ruimte voor circa 50 ingeslotenen”. 
157  Vgl. ook VAN DUN (2009), 338.
158  VAN DUN & GROOT-KORSTANJE (2005), 8.
159  VAN DUN (2009), 339.
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graaf 6.2.3 sprak, hoeft de katholieke justitiepastor niet alleen te voeren. De justitiepredikant 
is zijn kompaan in deze. Samen hebben zij tot taak de kerkdiensten te verzorgen en samen 
zijn ze daarom ook gebaat bij een zo goed mogelijke randvoorwaardelijke en organisatorische 
inbedding van de liturgie in de justitiële inrichting. Veel hangt voor hen af van de mate van 
overeenstemming over wat liturgie is, die zij samen hebben kunnen bereiken, voordat zij het 
overleg en de onderhandeling met de leiding van de inrichting ingaan. Dank zij een op de 
werkvloer tot stand gekomen ongeschreven en vooral uit de praktijk voortgekomen liturgisch 
convenant tussen de katholieke justitiepastor en de protestantse justitiepredikant is de mate 
van overeenstemming over wat liturgie is bij pastor en dominee groeiende.

De kerkdiensten in de Nederlandse inrichtingen van Justitie worden over het algemeen al 
sinds jaar en dag door de justitiepastores en -predikanten bij toerbeurt voorgegaan. Deze om-
standigheid heeft er gaandeweg toe bijgedragen, dat er in de praktijk een zekere afstemming 
is gekomen in de vormgeving van de onderscheiden protestantse en katholieke kerkdiensten. 
Want de gedetineerde kerkgangers zijn bij zowel de katholieke als bij de protestantse kerk-
diensten veelal dezelfde. Zij zijn erbij gebaat, als er week in week uit een voor hen in grote 
lijnen herkenbare orde van dienst gevolgd wordt.160 Er is dus in de inrichtingen van Justitie 
in Nederland sprake van een in de praktijk gegroeide, als waardevol beleefde, liturgische sa-
menwerking die als vanzelf heeft geleid tot een praktische vorm van oecumene. Deze in de 
praktijk gegroeide oecumene blijft in beginsel ingeperkt door de grenzen die worden aange-
geven door de resultaten van de interkerkelijk gevoerde theologische oecumenische dialoog. 
Voor de katholieke justitiepastores wordt de gedragswijze inzake de oecumene gereguleerd 
door het Romeinse Oecumenisch Directorium van 1993.161 Maar ook wat de liturgie vanuit de 
eigen theologische en liturgische traditie als katholiek of protestant kenmerkt, is bepalend en 
beperkend. Op de grote feestdagen (Kerstmis, Pasen, Pinksteren) wordt door zowel de leiding 
van het corps protestantse justitiepredikanten als die van het corps rooms-katholieke justitie-
pastores een denominatieve liturgische presentie uitdrukkelijk nagestreefd.

Een verantwoorde oecumenische liturgische gezamenlijkheid op basis van de officiële li-
turgische boeken van zowel de Protestantse Kerk in Nederland als van de Rooms-katholieke 
Kerk is binnen bereik van ieder welwillende betrokkene gekomen. Voor de Rooms-katholieke 
Kerk zijn deze boeken uiteraard het Romeins Missaal, de Ritualen en Lectionaria. Voor de 
Protestantse Kerk in Nederland zijn dat de beide delen van het Dienstboek, die respectievelijk 
verschenen in de negentiger jaren van de vorige en in het begin van deze eeuw als vrucht 
van ‘liturgische bewegingen’ binnen de protestantse kerken.162 Toen het eerste deel verscheen 
waren zij nog ‘samen op weg’ naar een oecumenische Nederlandse protestantse kerk. Bij het 
verschijnen van het tweede deel was de ene Protestantse Kerk in Nederland een feit. De in de 
inrichtingen van Justitie door de Rooms-katholieke en Protestantse Geestelijke Verzorging 
nagestreefde liturgische samenwerking wordt met het verschijnen van het Dienstboek daarom 
bijna probleemloos bereikbaar, omdat de vertegenwoordigers van de diverse protestantse ker-
ken in het Samenwerkingsorgaan voor de Eredienst zich sterk hebben gemaakt om te komen 
tot een “oecumenisch-katholieke” orde van dienst voor zowel de viering van “de heilige Schrift 

160  OSKAMP (2004), 18, merkt daarover op: “Om het onderzoek niet onnodig te compliceren was ik voornemens alleen 
kerkdiensten onder protestantse leiding te observeren. Gaandeweg bleek die voorzorgsmaatregel overbodig, omdat de 
vieringen in de bajes in nauwe oecumenische samenwerking gehouden worden. Observatie van een mis (communiedienst) 
bevestigde die indruk”. 
161  In VAN IERSEL (2008), 8, worden naast het Oecumenisch Directorium nog het decreet Unitatis Redintegratio van 
Vaticanum II en het Directorium voor het categoriaal pastoraat van de Nederlandse bisschoppenconferentie (2008) als 
leidend genoemd.
162  DIENSTBOEK, Deel I (1998) en DIENSTBOEK, Deel II (2004).
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en de Maaltijd van de Heer”163, als de viering van “de heilige Schrift, gebeden en gaven”164, 
naast “klassiek-gereformeerde” orden van dienst voor beide liturgieën.165 De in het Dienstboek 
opgenomen “oecumenisch-katholieke” protestantse orden van dienst zijn enerzijds herken-
baar voor zowel protestantse als katholieke kerkgangers, en laten anderzijds voldoende ruimte 
voor authentiek protestantse accenten in het rituele verloop om de viering als protestants te 
herkennen. De Reformata nadert hier vanuit haar eigen oecumenische en liturgische inzet de 
Catholica. Zonder de gewenste liturgische samenwerking en de nagestreefde verantwoorde 
oecumenische gezamenlijkheid geweld aan te doen kan de katholieke justitiepastor daardoor 
binnen de eigen traditie blijven vieren, temeer daar zowel de protestantse als de katholieke 
kerkdiensten in justitiële inrichtingen vaak Woord- en Gebedsdiensten zijn. Daarin zijn voor 
de katholieke justitiepastor genoeg mogelijkheden om de katholiciteit van de door hem voor-
gegane vieringen te markeren.166

In deze studie zal de oecumenische context van de katholieke liturgie in de Nederlandse 
justitiële inrichtingen slechts eenmaal, in het geval van de case die beschreven wordt in het 
tweede hoofdstuk van Deel II, ter sprake komen. In deze case worden wij vanuit de data 
met een ver gaande oecumenische samenwerking geconfronteerd. Eerst in een explorerend, 
analyserend en vergelijkend vervolgonderzoek van kerkdiensten van zowel het katholieke als 
het protestantse justitiepastoraat zal het oecumenisch perspectief van de liturgie in de Neder-
landse justitiële inrichtingen voluit beschreven kunnen worden. 

6.3.2. Liturgie in polyglot en multicultureel perspectief?
De samenleving in een inrichting van Justitie is (net als ‘buiten’) in cultureel opzicht plu-

riform en daarmee complex geworden. De globalisering van de Nederlandse samenleving 
wordt erin weerspiegeld. Er worden in de justitiële inrichting vele talen gesproken, waaronder 
er zijn die niet worden aangeleerd in het Nederlandse onderwijs. Veel ingeslotenen zijn ook 
het Nederlands niet of onvoldoende machtig. De veeltaligheid onder de ingeslotenen kan in 
een inrichting van Justitie de onderlinge communicatie tussen dezen en de inrichtingsfunc-
tionarissen belemmeren. Dat doet zij evenzeer in de liturgie. Ook tijdens de vieringen heeft 
de liturgische communicatie tussen voorgangers en kerkgangers en tussen de kerkgangers 
onderling te lijden van de veeltaligheid onder de kerkgangers. Er zijn kerkgangers die het 
merendeel van hetgeen tijdens de kerkdiensten in het Nederlands wordt gesproken of ge-
zongen niet kunnen verstaan. De voorgangers in de kerkdiensten in justitiële inrichtingen 
kunnen, afhankelijk van de veeltaligheid van de groep kerkgangers en hun eigen polyglotte 
bekwaamheden167, te maken krijgen met een communicatieprobleem dat om creatieve oplos-
singen vraagt.

163  DIENSTBOEK (1998), 154-174.
164  Idem, 184-197; De viering van ‘de heilige Schrift, gebeden en gaven’ betreft een Woorddienst met voorbeden en 
inzameling van de gaven van de gemeente.
165  Idem, 4.
166  Vgl. ook KRONEMEIJER & VAN IERSEL (z.j.), 40, waar op formele gronden gesteld wordt dat de term ‘oecumenisch’ voor 
kerkdiensten “die vanuit één denominatie worden geleid” onnauwkeurig is: “Het uitgangspunt moet zijn dat kerkdiensten die 
geleid worden door een katholieke werker in het categoriaal pastoraat katholieke erediensten zijn, en kerkdiensten die geleid 
worden door een predikant protestantse erediensten, ook daar waar christenen van alle denominaties alle kerkdiensten 
bijwonen”. Hiermee lijkt een ‘terugtrekkende beweging’ ten opzichte van de oecumenische praktijk op de werkvloer ingezet. 
Vgl. voorts Deel III, hoofdstuk 2, § 1.
167  Op de website van het rooms-katholieke justitiepastoraat wordt “actieve en passieve beheersing van minimaal drie 
levende buitenlandse talen in woord en geschrift, en bereidheid om een vierde taal te leren” als aanstellingseis vermeld; vgl. 
www.gevangenispastor.nl > solliciteren. [laatst geraadpleegd 16 januari 2011].
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Op de liturgische pagina van de website van het rooms-katholiek Justitiepastoraat wordt 
bijgedragen aan een oplossing van het probleem door links naar liturgische sites in andere ta-
len dan Nederlands. Op die sites zijn anderstalige teksten van gebeden en lezingen te vinden, 
die te downloaden zijn om in een liturgieboekje te worden overgenomen. Maar de katholieke 
justitiepastor zelf spreekt daarmee nog niet alle talen die gangbaar zijn onder zijn kerkgan-
gers. Die kunnen wat de voorganger zegt, bidt, leest of zingt misschien wel in vertaling mee-
lezen – of wanneer native speakers onder de kerkgangers in hun eigen taal (gedeelten van) de 
liturgische teksten voorlezen – aanhoren, het probleem wordt daarmee niet opgelost, wan-
neer zij persoonlijk (ritueel) zouden moeten worden aangesproken door de voorganger. Hoe 
gaan de katholieke justitiepastores in hun kerkdiensten om met deze specifieke problematiek 
van vereiste veeltaligheid? 

Er is meer. De veeltaligheid onder de Nederlandse gedetineerden is een van de meest 
‘sprekende (sic!) uitingen’ van de multiculturele samenleving die een inrichting van Justitie in 
Nederland geworden is. Dat roept een tweede vraag op. Hoe gaan de katholieke justitiepasto-
res in hun kerkdiensten om met de cultureel pluriforme achtergronden van hun kerkgangers? 
Staat de katholieke liturgie in de Nederlandse inrichtingen van Justitie geworteld in de eigen 
culturele dynamiek van die kleine polyglotte en multiculturele samenlevingen – en is er dus 
sprake van inculturatie of beter: ‘(inter)culturatie’ (waarbij de liturgie als een ‘eigen’ cultuur 
in uitwisseling treedt met de (sub)culturen die de kerkgangers meebrengen168) –, of is de wes-
terse cultuur daar – ook in de kerk – de dominante cultuur gebleven? 

6.3.3. De strafinrichtingen: liturgie met een penitentiair karakter? 
Een eigentijdse liturgie laat zich volgens Gerard Lukken leiden door het beginsel van “in-

ductie”. Onder inductie verstaat Lukken de door de voorganger (pastoraal vertaalde) input in 
de (vormgeving van de) liturgie vanuit het concrete, dagelijkse leven van de kerkgangers.169 
Justitiepastores zijn voor het merendeel te werk gesteld in penitentiaire inrichtingen. Hun 
kerkgangers verdragen in die inrichtingen een penitentiair regiem.170 Dat is het meest in het 
oog vallende kenmerk van hun dagelijkse leven geworden. Inductieve liturgie in een peniten-
tiaire inrichting impliceert daarom, naar wij zouden mogen veronderstellen, dat de liturgie 
in een penitentiaire inrichting ook een zeker penitentiair karakter zal hebben. De Duitse bis-
schoppen noemden in een pastorale brief uit 2006 over de Gefängnisseelsorge de Dienst der 
Versöhnung een (liturgische) kerntaak van het justitiepastoraat.171 Een dergelijke penitentiaire 
liturgie zouden we daarom ook kunnen omschrijven als een ‘liturgie in het teken van verge-
ving en verzoening’. 

De werkelijkheid lijkt weerbarstiger. Paul Oskamp beschrijft, hoe voor door hem geïnter-
viewde gedetineerden hun delicten in eigen ogen soms zó onvergeeflijk zijn, dat ze nauwelijks 
nog kunnen geloven dat er voor hen ergens vergeving en verzoening te vinden is. Desondanks 
hebben ze naar eigen zeggen toch grote behoefte aan gesprekken over hun delict, op zoek naar 
mogelijkheden om, geconfronteerd met hun morele problematiek, hun schuld te verwerken 
en weer vertrouwen te ervaren van de kant van de maatschappij voor de toekomst. Oskamp 

168  Vgl. hierboven, § 4.3.1, aantekening 100.
169  LUKKEN (1984), 72 en idem (1999), 213-229. 
170  Het pastoraat in de vreemdelingenbewaring en bij de civielrechtelijk onder toezicht gestelde jeugd valt daarbuiten. 
Formeel juridisch geldt dat ook voor het pastoraat onder tbs-gestelden. De ten uitvoerlegging van een tbs-behandeling is 
het gevolg van een door de rechter krachtens artt. 37a ,37 b, of 38 van het Wetboek van Strafrecht opgelegde maatregel en 
geen straf. 
171 DIE DEUTSCHEN BISCHÖFE (2006), 41-43.
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noteert er bij, dat “het (…) justitiepastores soms zwaar (valt) om de morele problematiek aan 
de orde te stellen”.172 Hij verwijst daarbij onder andere naar het onderzoek van Fons Flier-
man, die naar aanleiding van vragen aan de katholieke justitiepastores over hun omgaan met 
“morele kwesties” een incongruentie vaststelde tussen de vraag van pastoranten om hulp bij 
schuldverwerking (waaraan boeterituelen uiteraard een grote bijdrage kunnen leveren) en 
het terughoudende hulpaanbod dat de katholieke justitiepastores ter zake over het algemeen 
doen.173 Oskamp komt – langs een andere weg, uit zijn gesprekken met gedetineerden – tot 
dezelfde conclusie. Wat Flierman en Oskamp hebben vastgesteld wordt geïllustreerd door het 
Liturgisch Werkboek voor Justitiepastores: daarin staat zegge en schrijve één maal een verge-
vingsritueel beschreven, dat buiten de reguliere kerkdienst om (privé dus) door nota bene een 
dominee werd gehouden.174 

Deze constateringen roepen een aantal vragen op. Hoe brengen de katholieke justitiepas-
tores in en buiten de kerkdiensten in een gevangenis begrippen als schuld, boete, vergeving en 
verzoening ter sprake? Hoe worden schuld en boete door hen met hun gedetineerde kerkgan-
gers ritueel beleefd, hoe worden vergeving en verzoening gevierd? Krijgen deze zaken in de 
katholieke liturgie binnen de penitentiaire inrichting vanwege een verondersteld penitentiair 
karakter van de liturgie bijzondere aandacht? 

7. Het ‘liturgisch proces’ 

7.1. ‘Denominatieve representativiteit’
Er wordt door wie als gezagsdragers zijn aangesteld over de Nederlandse rooms-katho-

lieke kerkprovincie, de Nederlandse bisschoppen, als vanzelfsprekend van uitgegaan dat de 
kerkdiensten, die de rooms-katholieke justitiepastores verzorgen, herkenbaar zullen zijn als 
authentieke en daarom volgens de voorgeschreven ordo gevierde rooms-katholieke liturgie-
vieringen. Aanleunend tegen het ambtelijke justitiële jargon zou men kunnen zeggen, dat de 
rooms-katholieke kerkdiensten representatief voor de katholieke denominatie moeten zijn. 
Er zijn verschillende motieven aan te voeren voor deze vereiste van ‘denominatieve represen-
tativiteit’. Een eerste en extrinsiek motief is, dat de aanwezigheid van de Rooms-katholieke 
Kerk in de justitiële inrichtingen in Nederland, georganiseerd in rooms-katholieke Geestelij-
ke Verzorging, voortvloeit uit het (grond)recht van de gedetineerde om “zijn godsdienst of le-
vensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden en te beleven”.175 
Met dit (grond)recht van de gedetineerde correleert de plicht van de kerk om voor hem zicht-
baar en herkenbaar in de inrichting aanwezig te zijn, mocht hij zich bij de uitoefening van zijn 
(grond)recht tot de Rooms-katholieke Kerk willen richten. Op de tweede plaats heeft de kerk 
intrinsieke motieven om liturgische getrouwheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel te 

172  OSKAMP (2004), 87-92 en Aanbeveling 7, 102-103. Volgens HEYEN & ZONNE (2009), 65-77, is dat minder het geval 
in de justitiële jeugdinrichtingen, waar de justitiepastores de morele problematiek (verantwoordelijkheid, schuld, vergeving) 
in hun pastorale begeleiding in het bredere kader van de begeleiding, behandeling en educatie aan de orde stellen, evenwel 
niet altijd ook in religieuze termen (zondaar-zijn, erfzonde, zonde); vgl. idem, 80. 
173  FLIERMAN (2000), 35-36: 87% van de katholieke justitiepastores meent een professioneel aanbod te hebben om om te 
gaan met “morele thema’s, die betrekking hebben op bijvoorbeeld gevoelens van schaamte en schuld of op vergeving”. Zie 
ook idem, 79: “Een meerderheid van de pastores geeft aan dat morele thema’s geregeld tot vaak in het pastoraat aan de orde 
komen en een grote minderheid geeft aan dat morele thema’s niet vaker dan een enkele keer aan de orde komen”; vgl ook 
ibidem, aanbeveling 4.
174  VAN DUN & OENEMA (1997), Deel B.4, paragraaf 4.8. Het betreft een privé boeteviering o.l.v. ds. Folly Hemrica. 
175  Penitentiaire Beginselen Wet (PBW), art.41, lid 1. Het in dit artikel van de PBW neergelegde recht is gestoeld op 
Grondwet, art. 6.
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houden. In de liturgie vindt het geloof van de kerk haar ultieme expressie. Haar lex orandi is 
immers ook haar lex credendi.176 De liturgie bepaalt daardoor mede de identiteit en het be-
staansrecht van de kerk, ook in de inrichtingen van Justitie.

De katholieke liturgie is voor de omstanders in de justitiële inrichting het visitekaartje 
van de rooms-katholieke denominatie; in de liturgie komt de eigen aard van het pastora-
le handelen van een katholieke justitiepastor op de meest heldere wijze aan het licht. Door 
zichzelf liturgisch te presenteren verwerft de katholieke justitiepastor zich een positie in de 
justitiële inrichting. Zeker is dat zo, wanneer die liturgische presentatie met momenten van 
crisis samenhangt. De liturgische pastorale begeleiding van bijvoorbeeld sterfgevallen onder 
ingeslotenen of personeelsleden geeft een justitiepastor veel credit (sic!) in de inrichting en 
een basis voor de toekomst: de eredienst maakt zijn werk op zulke momenten voor velen 
geloofwaardig. 

In wat ik het ‘liturgisch proces’ zou willen noemen, dat aan de basis ligt van de rooms-
katholieke kerkdiensten in de inrichtingen van Justitie, en dat begint met de verkrijging van 
een formele zending tot het vieren van de liturgie, en dat wordt voorgezet in de liturgische 
pastorale praktijk (de voorbereiding van de concrete vieringen al dan niet samen met toe-
komstige deelnemers; het doen van de vieringen zelf en de evaluatie daarvan, weer eventueel 
met wie aan de viering deelnamen), is zowel op de achtergrond als op de voorgrond een aan-
tal actanten met allen hun eigen verwachtingen ten aanzien van de katholieke liturgie in de 
inrichtingen van Justitie betrokken. Het ‘liturgisch proces’ wordt dus niet alleen bepaald door 
de voorganger en is mede daarom in zekere zin interactief te noemen.

7.2. Actanten in het ‘liturgisch proces’ op de achtergrond en hun verwachtingen
Op de achtergrond is er op de eerste plaats de ‘Zendende Instantie’ (in casu de dioce-

sane bisschop onder wie de toekomstige justitiepastor bij aanstelling zal ressorteren177), die 
de kandidaat op voordracht van de ‘hoofdaalmoezenier bij de inrichtingen van Justitie’ een 
kerkelijke zending verleent, waarna de Minister van Veiligheid en Justitie tot benoeming kan 
overgaan. De zendende bisschop heeft ter zake van het liturgisch pastoraat de al dan niet in de 
zendingsbrief expliciet uitgesproken verwachting, dat de kerkdiensten vorm krijgen volgens 
de liturgische traditie en regelgeving van de Rooms-katholieke Kerk.178 Globaal kan men zeg-
gen, dat in de kerkelijke regelgeving, zoals zij is neergelegd in zowel de geautoriseerde liturgi-
sche boeken als in het kerkelijke wetboek, een aantal facetten van liturgie wordt bewaakt, zo-
als de ‘orthodoxe’ liturgische geloofsexpressie, het eigen karakter van de liturgie als eredienst, 
alsook het soteriologische aspect daarvan, dat zijn neerslag vindt in geldige en werkzame 
sacramentaliteit. Dit alles als staande binnen een levendige, maar ook als apostolisch gekende 
traditie.179 

Eveneens op de achtergrond is er de ambtelijke en inhoudelijke aansturing in de persoon 
van de hierboven al genoemde hoofdaalmoezenier, die in commissie dezelfde verwachtin-
gen uitspreekt als de zendende bisschop en bovendien tot taak heeft de eigen identiteit van 

176  De precieze formulering (van Prosper van Aquitanië, 4e/5e eeuw) luidt: Legem credendi statuat lex supplicandi (De orde 
van het bidden laat vaststellen wat de orde van geloven is). 
177  In het overleg met de Rijksoverheid vertegenwoordigt de Nederlandse bisschoppenconferentie de diocesane bisschop. 
Zij heeft daartoe een bisschoppelijk referent voor het justitiepastoraat aangewezen. Momenteel is dat de bisschop van het 
Bisdom Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. J. M. Punt. Vgl ook: VAN IERSEL (2008), 3, ook aantekening 1.
178  VAN IERSEL (2008), 9-10.
179  Vgl. hiervoor ook de beschouwing van RATZINGER (2006), 8-15, over de fundamentele verwevenheid van eredienst, 
recht en ethiek en de goddelijke bepaaldheid van de eredienst.
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de rooms-katholieke denominatie en de afgrenzing daarvan ten opzichte van andere (al dan 
niet christelijke) denominaties binnen de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) van de Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie te bewaken. De be-
leidsvisie van hoofdaalmoezenier Fred van Iersel (hoofdaalmoezenier vanaf eind 2002 tot 
2011) ten aanzien van het liturgisch pastoraat in de Nederlandse inrichtingen van Justitie lijkt 
in zijn ambtsperiode nog niet ten volle gearticuleerd te zijn. Er is in 2004 door hem wel een 
Beleidskader betreffende liturgie gepubliceerd, dat de regels vaststelt die door de rooms-katho-
lieke justitiepastores gevolgd dienen te worden bij de viering van de liturgie en de bediening 
van de sacramenten in de justitiële inrichtingen.180 Naast tot de onmiddellijke adressanten, de 
justitiepastores, richt het document zich indirect ook tot het Nederlandse episcopaat op wiens 
verzoek het werd opgesteld, juist om de navolging van de geldende kerkelijke liturgische re-
gelgeving te urgeren. 

7.3. Actanten in het ‘liturgisch proces’ op de voorgrond en hun verwachtingen
Daarnaast is er – maar nu op de voorgrond – de justitiepastor (priester, diaken, pastoraal 

werker of werkster181), de feitelijke vormgever en voorganger van de concrete kerkdienst, die 
zich – geformuleerd bij wijze van hypothese – enerzijds zoveel mogelijk zal willen voegen 
naar de liturgische eisen en kerkambtelijke voorwaarden, die door de ‘Zendende Instantie’ (de 
bisschop of de bisschoppenconferentie) en de ambtelijke leiding (de hoofdaalmoezenier) aan 
hem gesteld worden, maar die – weer geformuleerd bij wijze van hypothese – anderzijds toch 
vooral zal willen streven naar kerkdiensten, die zowel hemzelf als gelovige, als zijn specifieke 
doelgroep, de ingesloten kerkgangers, op haar eigen (catechumenale) niveau zullen kunnen 
aanspreken. Dat een dergelijk streven liturgische creativiteit, ritueel experiment en bewust 
afwijken van de voorgeschreven orden van dienst kan meebrengen, zal geen verwondering 
wekken.

De Duitse bisschoppenconferentie heeft zich in haar herderlijk schrijven uit 2006 diep-
gaand beziggehouden met de eigenheden van het justitiepastoraat. De Duitse bisschoppen 
erkennen mede vanwege die eigenheid de wenselijkheid van de ontwikkeling van aan het 
justitiepastoraat eigen rituelen en liturgieën; maar zij weten tegelijkertijd dat de realisering 
daarvan – zeker waar het de bediening van de sacramenten betreft – geen sinecure is.182 

De rooms-katholieke justitiepastor neemt als vertegenwoordiger van de Rooms-katholie-
ke Kerk in de justitiële inrichting een tamelijk geïsoleerde positie in. Hij is in de inrichting 
vaak een eenling. Hij moet de inhoud van zijn pastorale werk, ook waar het gaat om het 
‘liturgische proces’, zelf bewaken ten overstaan van zijn collega-geestelijk verzorgers en de be-
oefenaars van andere zorgdisciplines (psychologen, medische dienst, onderwijs, maatschap-
pelijk werk) in de inrichting, alsook ten overstaan van de justitiële functionarissen (managers, 

180  VAN IERSEL (2004a). Zie voor verdere bespreking van dit document verderop, § 8.4.
181  Zie voor de (cijfermatige) gegevens over de opbouw van het corps rooms-katholieke justitiepastores hierboven, § 5.2, 
aantekening 124. 
182  DIE DEUTSCHEN BISCHÖFE (2006), 61-62: “Wenn die liturgische Versammlung selbst und die in ihr verwendeten 
Worte und Zeichen, Gesten und Riten dem Glauben wirksam dienen sollen, müssen sie die Situation der Glaubenden 
berücksichtigen. Nicht wenige Gefangene, die am Gottesdienst teilnehmen, suchen nach dem Glauben, zweifeln aber 
gleichzeitig oder sind unsicher. So fordern die unterschiedlichen Situationen auf dem Weg zum Glauben und in den Phasen 
seines Vollzugs vielfältige und verschiedene Arten gottesdienstlicher Zusammenkünfte. Die rechte Feier der Sakramente, 
namentlich der Eucharistie, unter diesen Voraussetzungen verlangt den Handelnden sehr viel ab. Sie müssen in den 
liturgischen Handlungen unter Anwesenheit von Angehörigen nicht-christlicher Religionen und Menschen ohne religiöses 
Bekenntnis Wort und Zeichen so gestalten, dass sich den Auszenstehenden etwas von der Würde des Geschehens erschlieszt 
und dass die ihren Glauben ausdrückenden Menschen die tröstende Zusage des menschenfreundlichen Gottes spüren…”. 
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afdelingshoofden, penitentiaire inrichtingswerkers of bewaarders183) in het primaire proces 
van de executie van detentie. 

De functionaris, die in de inrichting portefeuillehouder is voor zaken die de Geestelijke 
Verzorging betreffen, en de justitiepredikant zijn eveneens actanten op de voorgrond in het 
‘liturgische proces’, zij het dat zij vanwege hun eigen functie wat meer op afstand staan. De 
portefeuillehouder is actant op de voorgrond, omdat hij (namens het management van de 
inrichting) de facilitering en de financiering van het ‘liturgische proces’ in portefeuille heeft.184 
De dominee, omdat hij evenals de pastor de taak heeft kerkdiensten te verzorgen en daarbij 
zoveel mogelijk met de pastor samenwerkt.185 

De katholieke justitiepastor mag zich meestal kerkelijk gedragen weten door ondersteu-
nende vrijwilligers vanuit de kerk ‘buiten’ (de parochie, het dekenaat), die vanwege die kerk 
‘buiten’ de kerkdiensten komen meevieren en hem ook niet zelden helpen bij de uitvoering 
daarvan. Deze vrijwilligersgroepen zijn daardoor dermate betrokken op het ‘liturgische pro-
ces’ dat zij tot de belangrijke actanten op de voorgrond gerekend moeten worden. Ook de 
justitiepredikant geniet de ondersteuning van vrijwilligers vanuit de buurtgemeente ‘buiten’. 
In veel justitiële inrichtingen heeft de samenwerking op het terrein van de liturgie tussen de 
protestantse en katholieke Geestelijke Verzorging ertoe geleid, dat de vrijwilligers van domi-
nee en pastor zijn opgegaan in één oecumenische vrijwilligersgroep. De verwachtingen die 
de vrijwilligers van de kerkdiensten in de inrichting koesteren, zijn globaal te omschrijven als 
cliëntgericht, waaronder verstaan wil zijn, dat de kerkdiensten in de ogen van de vrijwilligers 
voor de gedetineerde kerkgangers ‘relevant’ zouden moeten zijn: ze moeten hen aanspreken, 
aan het denken zetten, nieuwe wegen wijzen en een proces van levensverandering in gang 
zetten. Dat is niet weinig.

Tevens op de voorgrond zijn er ten slotte de ingesloten kerkgangers, die in de speciale 
context van de levensfase waarin zij zich nu bevinden, te weten hun gedwongen verblijf in 
een justitiële inrichting, al dan niet bewuste verwachtingen zullen hebben ten aanzien van ‘de 
katholieke kerk’, die in de persoon en het pastorale werk van de justitiepastor (en zijn vrijwil-
ligers) en in de persoonlijke gesprekken, groepsbijeenkomsten en kerkelijke vieringen, die hij 
houdt in de inrichting, aanwezig komt. Soms sporen de verwachtingen die de gedetineerde 
kerkgangers ten diepste hebben opmerkelijk met de hoge verwachtingen die de vrijwilligers 
koesteren. Beleving van een gevoel van vrijheid in de kerkdienst, een diep verlangen naar 
Godservaring, naar vergeving en naar bevrijding uit het verleden en naar levensverandering 
is voor menigeen onder de gedetineerde kerkgangers de grondslag van de hoop die hen gaan-
de houdt. 

7.4. Het resultaat van het ‘liturgisch proces’: de kerkdienst, slechts marginaal kenbaar
Wat het uiteindelijke resultaat van dit deels formele, deels zich ‘op de werkvloer’ afspelen-

de, interactieve ‘liturgische proces’ is, de concrete kerkdienst in de justitiële inrichting, is voor 
wie niet in de gelegenheid is (geweest) zulk een kerkdienst mee te vieren, slechts marginaal 
kenbaar. Er is een tiental jaren geleden een aantal teksten van vieringen verzameld en be-
schikbaar gesteld in het al eerder genoemde Liturgisch Werkboek voor Justitiepastores186, maar 

183  De ‘penitentiaire inrichtingswerker’ (P.I.W.-er) is de opvolger van de cipier. In ambtelijke schrifturen wordt hij met deze 
officiële functionele titel benoemd, meestal in de afgekorte vorm ‘P.I.W.-er’. ‘Bewaarder’ is de aanspreektitel die gedetineerden 
gebruiken.
184  Vgl. hierboven, § 6.2.2.
185  Vgl. hierboven, § 6.3.1.
186  VAN DUN & OENEMA (1997); vgl hierboven, § 3.1 en 6.3.3.



Hoofdstuk 2 | 71

dat geeft voor het merendeel geen inzicht in het feitelijke rituele verloop. Slechts een hoogst 
enkele keer staan er korte beschrijvingen (rubrieken) bij die daarover wat meer informatie 
geven. Deze in het Werkboek verzamelde en gearchiveerde liturgieën zeggen ook nauwelijks 
iets over de eigen rituele gewoonten en attitudes van de afzonderlijke justitiepastores in de 
verschillende justitiële inrichtingen. Van wat er feitelijk gebeurt in de katholieke kerkdiensten 
in de Nederlandse inrichtingen van Justitie hebben wij geen gedetailleerd beeld. Dit boek 
hoopt daar verandering in te brengen. 

8. Bronnen: de literatuur

8.1. Primaire en secundaire bronnen
Er is tot op heden – zoals in het kader van de probleemstelling al opgemerkt– nauwelijks 

nog onderzoek gedaan naar het rituele repertoire van de rooms-katholieke justitiepastores 
in de Nederlandse inrichtingen van Justitie.187 De literatuur, die ons ter beschikking staat ter 
zake van de christelijke liturgische praktijken in de Nederlandse inrichtingen van Justitie, is 
ondanks het bescheiden aantal bronnen divers. Er is een onderscheid te maken tussen pri-
maire en secundaire bronnen.188 Ik geef het verschil tussen beide bronnen nogmaals aan. On-
der de primaire bronnen of literatuur worden literatuurgetuigenissen van de liturgie verstaan: 
liturgische boeken of andersoortige documenten, waarin liturgische teksten (al dan niet met 
rubrieken) zijn vervat, die ten dienste van gevierde liturgie zijn opgeschreven en daarvan een 
direct getuigenis afleggen. Onder secundaire bronnen of literatuur worden documenten ver-
staan, die handelen over liturgie. Dat kunnen kerkelijke beleidsdocumenten zijn (waaronder 
ik ook een inhoudelijk beleidsdocument van de leidinggevende van het rooms-katholieke 
justitiepastoraat reken189), theologische verhandelingen over de liturgie, beschrijvingen van 
liturgievieringen190 of liturgiewetenschappelijke studies en andersoortige onderzoeken, die 
direct of indirect de liturgie betreffen. In deze paragraaf bespreek ik de primaire en secundaire 
bronnen die wij hebben in het perspectief van eventueel daarin te vinden aanwijzingen voor 
de inzet van ritueel-liturgische strategieën. 

8.2. Primaire bron: het Liturgisch Werkboek voor Justitiepastores
Er is van de liturgie in het justitiepastoraat maar één voor (bijna) iedereen toegankelijke 

primaire bron beschikbaar: het Liturgisch Werkboek voor Justitiepastores. Het Werkboek is 

187  Mirjam Sterk en Marcel Barnard stelden in 2001 nog vast, dat (het rituele repertoire van) zowel het katholieke als 
het protestantse justitiepastoraat nog een relatief onontgonnen onderzoeksterrein is; zij constateerden bovendien, dat de 
literatuur die over het justitiepastoraat gepubliceerd is, voor het merendeel van de hand van katholieke justitiepastores en 
wetenschappers is. Vgl. STERK & BARNARD (2001), 275, ook noten 8 en 9 voor literatuurverwijzingen aldaar. Voor wat het 
rituele repertoire van de justitiepredikanten betreft is het onderzoek daarnaar begonnen in OSKAMP (2004), maar ook in 
deze publicatie krijgen we daarin geen gedetailleerd inzicht. 
188  Vgl. hierboven, § 4.3.1, ingang (2).
189  VAN IERSEL (2004a).
190  Theologische verhandelingen over het liturgische pastoraat in de Nederlandse inrichtingen van Justitie vindt men 
bijvoorbeeld in: Contactblad voor Justitiepastores (1949-1995), dat van 1995 tot 2005 verscheen onder de naam Zandschrift 
en vanaf 2005 tot heden onder die van Pastorale Verkenningen. Bedoelde artikelen zijn voornamelijk geschreven vanuit het 
perspectief van de katholieke liturgische traditie. Vgl. ook mijn publicatielijst op www.centrumvoorjustitiepastoraat.nl > 
over de medewerkers. Vgl. voor de protestantse liturgische praktijk in de Nederlandse justitiële inrichtingen TERLOUW 
(2005), die een aantal theologische uitgangspunten vanuit de Schrift en de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland 
voor het justitiële liturgische pastoraat in Nederland heeft bijeengezet, en NOORDHOEK (1998) en (2009). Noordhoek 
beschrijft voornamelijk zijn eigen liturgische aanpak. Zijn beschrijvingen zijn daarom niet representatief te noemen voor 
het gehele protestantse rituele repertoire in de Nederlandse inrichtingen van Justitie. Bovendien vallen zij als (beschrijvingen 
van) protestantse kerkdiensten buiten mijn onderzoeksveld. 
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in de termen van een ritueel-liturgische etnografie te beschouwen als een emic (vanuit het 
perspectief van insiders opgesteld) document, dat partieel – want alleen in liturgische tek-
sten – antwoorden geeft op de etnografische richtvragen van Stringer.191 Het verscheen eind 
negentiger jaren van de vorige eeuw. In het voortraject daarheen werden zoveel mogelijk 
liturgievieringen van zowel katholieke als protestantse kerkdiensten ingezameld, die in de 
voorafgaande jaren in Nederlandse justitiële inrichtingen waren gehouden. Een interne com-
missie vanuit het protestantse en katholieke justitiepastoraat heeft deze verzameling getoetst 
op toegevoegde waarde, geschift en de meest bruikbare voorbeelden daaruit – voorzien van 
inleidende commentaren192 en bij het voorbereiden van nieuwe kerkdiensten te gebruiken 
tekstmateriaal, liederen en illustraties – gebundeld en uitgegeven als een interne uitgave voor 
de corpsen van protestantse justitiepredikanten en rooms-katholieke justitiepastores ten be-
hoeve van de voorbereiding van de zondagse kerkdiensten.193 Er zijn in het Werkboek ook 
orden van dienst voor Bijzondere Vieringen en Rituelen met individuen of kleine groepen als 
eigen rituelen van het justitiepastoraat opgenomen. Het gaat daarbij om – niet vaak voorko-
mende – liturgieën voor een huwelijk, doop of uitvaart en om typische bajesrituelen.194 Het is 
bekend, dat de justitiepastores en -predikanten, wanneer een van de laatstgenoemde rituelen 
aan de orde is, graag op de voorbeelden uit het Werkboek teruggrijpen.195 

Het Werkboek is inmiddels al een dertiental jaren oud. De erin opgenomen vieringen zijn 
nog ouder. Maar het is het eerste en enige overzicht dat wij hebben van wat er aan kerkdien-
sten en andere rituelen gebeurt in de Nederlandse inrichtingen van Justitie. Het biedt – zoals 
gezegd – voornamelijk een verzameling liturgische teksten en weinig aan beschrijvingen van 
het exacte rituele verloop van de erin opgenomen kerkdiensten en vieringen. Wel zijn er ach-
ter het initiatief tot het Werkboek aanzetten voor ritueel-liturgische strategieën aan te wijzen, 
die topdown zijn gegeven door de initiatiefnemers en die werden ondersteund door de voor 
het liturgisch pastoraat verantwoordelijken binnen de leiding van de corpsen van justitiepas-
tores en -predikanten. Het Werkboek geeft dat aan in het Woord vooraf, waar de uitgave en de 
fysieke verschijningsvorm (een vuistdikke, losbladige klapper op A-4 formaat) verantwoord 
worden:

“…Wie in een inrichting van justitie als voorganger kerkdiensten gaat leiden bevindt zich in een bijzondere po-
sitie. De situatie is zo totaal verschillend aan die op een zondag in een openbaar kerkgebouw, dat een replica van 
een “normale” liturgie op die plek een miskenning zou zijn van kerkgangers en omstandigheden. De voorganger 
zal rekening moeten houden met een zeer divers publiek: Autochtonen en allochtonen, rooms-katholieken en pro-
testanten, moslims, Hindoestanen, noem maar op. En het overgrote deel behoort niet tot de regelmatige kerkgan-
gers. Zij staan nauwelijks in enige kerkelijke traditie (cursivering vD). Geen wonder dat de justitiepastor (priester, 
pastoraal werk(st)er of dominee) zich bezint op een vorm van liturgie, uitgaande van deze groep gedetineerde 
mensen, die soms in een daartoe geëigende, soms ook in een nietszeggende, multifunctionele ruimte, bij elkaar 
komt om iets van of aan godsdienst en geloof te beleven. De ervaring leert echter dat de hoofdmomenten uit de 
liturgische traditie van jodendom en christelijke gemeente telkens dragende elementen blijken te zijn: Lofprijzing 

191  Vgl. hierboven, § 4. 2. 
192  Wat deze inleidende commentaren betreft, bevat het Werkboek dus ook secundaire literatuur. Ik laat deze secundaire 
literatuur terzijde. 
193  Het boek is verspreid in een tweetal exemplaren over de justitiële inrichtingen.
194  VAN DUN & OENEMA (1997), Delen A3/B3 en A4/B4. Zie voor de inhoud van bedoelde ‘bajesrituelen’ verderop § 
8.3.2, Ad (2). 
195  Een verklaring hiervoor is misschien gelegen in het feit, dat het soms rituelen betreft die ‘plotseling’ in een hectische 
situatie moeten worden voltrokken, of bijna ‘een-op-een’ voltrokken rituelen betreft. De tijd van voorbereiding staat dan 
nauwelijks in verhouding tot de tijd van uitvoering.
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en Gebed, Woordverkondiging en het delen van Brood en Wijn.
Dit LITURGISCH WERKBOEK voor in de bajes wil bij de bezinning van dienst zijn. De gedachte om iets der-

gelijks uit te geven kwam op in een tijd dat veel nieuwe collegae begonnen aan het avontuur van gevangenis-
pastoraat. Die tijd viel samen met een sterke toename van het aantal “oecumenische” diensten. Nagenoeg in elke 
inrichting wisselen de rooms-katholieke en de protestantse pastores elkaar af bij het leiden van de diensten of ze 
doen het gezamenlijk (cursivering vD).

Het Werkboek is losbladig. Dat betekent geschikt om aangevuld en om veranderd te worden. Met andere 
woorden om deel te nemen aan een proces, aan beweging. We gaan wel uit van de kerkelijke traditie, maar we 
verantwoorden die steeds opnieuw met het oog op de gedetineerde kerkganger (cursivering vD)…”.196

In het Woord vooraf bij het Werkboek is sprake van een drietal gerichte aanzetten voor 
ritueel-liturgische strategieën. De passages, waarin zij worden verwoord, heb ik in het citaat 
gecursiveerd. 

(1) Op de eerste plaats is er de ‘dubbele beweging’, die door de samenstellers van het Werk-
boek wordt gepropageerd.197 

(2) Ten tweede is er de “oecumenisch” open opstelling van het Werkboek, die voortkomt 
uit nieuwe ontwikkelingen in de christelijke liturgische praktijken binnen de Nederlandse 
inrichtingen van Justitie.198 

(3) Ten slotte wordt het voornemen uitgesproken om vanuit een dynamische opvatting 
van wat de liturgische traditie van de kerken is, een open ‘liturgisch proces’ in de inrichtingen 
van Justitie op gang te brengen, waarin protestantse en katholieke voorgangers met elkaar in 
gesprek gaan om nieuwere ritueel-liturgische perspectieven al naar gelang de behoeften van 
voorgangers en kerkgangers en een voortschrijdend inzicht uit te kunnen wisselen.

Ad (1): De kerk in de justitiële inrichting wil een Open Kerk zijn, waarbinnen plaats is 
voor mensen van allerlei slag.199 De opsomming van alle potentiële kerkgangers (en die is 
niet eens volledig: atheïsten, agnosten en humanisten, die ook bij de kerkdienst kunnen zijn, 
ontbreken) laat dat zien. Het vertrekpunt van de ‘dubbele beweging’ ligt niet bij de kerkelijke 
tradities, hoewel die “dragende elementen” leveren, maar bij de kerkgangers en bij hun levens-
gevoel. Zij zijn het met wie de voorgangers in de liturgie in de justitiële inrichtingen allereerst 
“rekening moeten houden”. Contextualisering van de liturgie wordt daarmee benoemd als 
een dominant strategisch perspectief van de kerkdiensten in de inrichtingen van Justitie. Dat 
perspectief lokt als vanzelf ook persoonlijke initiatieven van de individuele voorgangers uit 
om in hun liturgievieringen ritueel-liturgisch strategisch te werk te gaan. De insteek van het 
Werkboek was nieuwere collega’s justitiepredikanten en -pastores daarbij richtinggevend te 
begeleiden.

Ad (2): Justitiepastores en -predikanten verdelen hun voorgangerbeurten onder elkaar200 
of doen samen de kerkdienst. Deze ontwikkeling wordt in het Werkboek enerzijds als een 
legitieme “oecumenische” samenwerking erkend en gestimuleerd, anderzijds vragen deze 
ontwikkelingen om een goede begeleiding van ‘bovenaf ’ van de strategische implementatie 
ervan door de individuele justitiepastores en -predikanten op hun werkplekken in de justitiële 

196  VAN DUN & OENEMA (1997), Woord vooraf, 1-2.
197  Vgl. hierboven, § 2.4.
198  Vgl. hierboven, § 6.3.1.
199  Vgl. hierboven, hoofdstuk 1, § 1.3 en hoofdstuk 2, § 2.4, 6.1.1 en 6.3.2.
200  Vgl. hierboven, § 6.3.1.
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inrichtingen. Oecumene is voor de ‘Zendende Instanties’, vooral voor de Rooms-katholieke 
Kerk, een gevoelig dossier. In het Werkboek worden de eerste voorzichtige stappen gezet in de 
richting van een praktische liturgische oecumene, door exemplarisch een aantal kerkdiensten 
aan te bieden, dat qua tekst en opbouw voor zowel protestanten als katholieken aanvaardbaar 
is. 

Ad (3): De toenmalige voor het liturgisch pastoraat in de justitiële inrichtingen verant-
woordelijken, oud-adjunct-hoofdaalmoezenier Marie-José Janssen en oud-plaatsvervangend 
hoofdpredikant Sipke Oenema zeggen in het Woord vooraf ernaar te willen streven de inhoud 
van het Werkboek snel en slagvaardig te kunnen doen aanpassen of vervangen, al naar gelang 
de veranderende omstandigheden vereisen. Zij beiden zien dat als een garantie voor een open 
‘liturgisch proces’ in de inrichtingen van Justitie. Zij merken ook nog op, dat het Werkboek de 
justitiepredikanten en -pastores vooral een handreiking wil bieden om met elkaar in gesprek 
te gaan en met elkaar nieuw ontwikkelde liturgische suggesties en materialen uit te wisselen.201 

Helaas is er van dit voornemen niet veel terecht gekomen. Het Werkboek is geen item 
geworden in een voortdurend overleg tussen justitiepredikanten en -pastores, noch werd het 
aangevuld, aangepast, of veranderd. Daarin ligt misschien de oorzaak van het feit, dat de jus-
titiepastores en -predikanten gaandeweg het Werkboek voor wat betreft hun zondagse liturgi-
sche praktijk meer en meer links hebben laten liggen als niet (meer) ter zake doende. Wat is 
gebleven, is een vrije, maar verantwoorde omgang met de liturgische traditie van de kerken en 
een flexibele vormgeving van de liturgie in de Nederlandse inrichtingen van Justitie.

8.3. Secundaire bronnen: eerdere onderzoeken
8.3.1. Liturgiewetenschappelijk onderzoek: Sterk en Barnard

Achter de in het Werkboek opgenomen teksten van vieringen zijn allerlei ritueel-liturgi-
sche strategieën te vermoeden, die nu eens uitvoering van de van ‘bovenaf ’ gegeven ritueel-
liturgische strategische aanzetten zijn, dan weer ‘van onderaf ’ zijn ontwikkeld en ingezet door 
individuele justitiepastores en -predikanten als voorgangers van die vieringen. Dat gaat door 
in het liturgische proces dat in de Nederlandse inrichtingen van Justitie in het werk van justi-
tiepastores en -predikanten voortgang vindt tot op vandaag. 

Omdat de doelstellingen achter de ritueel-liturgische strategieën vermoedelijk nogal over-
een zullen komen, zal een aantal van die ritueel-liturgische strategieën, hoewel zij meestal on-
afhankelijk van elkaar zullen zijn ontwikkeld, grote gelijkenis met elkaar vertonen en daarom 
onder één noemer kunnen worden gebracht. Wanneer dat het geval is zou ik willen spreken 
van een ritueel- liturgische strategische tendens, waarmee ik wil aangeven, dat het gaat om 
de aan kwaliteiten van de ritualiteit af te lezen (bredere) werkingssfeer van achterliggende 
overeenkomstige ritueel-liturgische strategieën. 

Zulk een ritueel-liturgische strategische tendens is onderwerp van onderzoek in een twee-
delig artikel van Mirjam Sterk en Marcel Barnard dat onder de titel Kerk binnen de muren 
enkele jaren na verschijnen van het Werkboek werd gepubliceerd.202 In het eerste deel van 
dit artikel worden als onderdeel van een literatuuronderzoek naar de aard van het liturgisch 
pastoraat in de Nederlandse justitiële inrichtingen, onder andere een globale beschrijving 
en bespreking van de opzet en de inzet van het Werkboek gepresenteerd; in het tweede deel 
van het artikel worden – om de theorie van het eerste deel te toetsen en te illustreren – acht 
paasdiensten met preek geanalyseerd, die door hervormde justitiepredikanten in 1998 zijn 

201  VAN DUN & OENEMA (1997), Woord vooraf, 2.
202  STERK & BARNARD (2001).
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gehouden. De onderzoekers stellen dat hun onderzoek methodisch beperkt is geweest. Ze 
hebben de paasdiensten (die uiteraard op één en dezelfde dag, op Paaszondag 1998, maar op 
verschillende locaties werden gehouden) niet kunnen (laten) observeren. De liturgieën van de 
paasdiensten en de teksten van de daarin gehouden preken werden door de voorgangers aan 
de onderzoekers op schrift aangeleverd en door dezen als tekst onderzocht. Hun conclusies 
hebben daarom ook beperkte gelding: zij gelden alleen voor de acht onderzochte paaspre-
ken.203 

Sterk en Barnard lezen in het eerste deel van hun artikel uit pastoraal-theologische litera-
tuur over het justitiepastoraat204 en het Werkboek drie dimensies van het liturgisch pastoraat 
daarbinnen bijeen, die naar mijn mening én eigen zijn aan het justitiepastoraat als zodanig 
én voor wat hun rituele connotaties betreft voor het merendeel terug te voeren zijn op basale 
functies van het ritueel205, maar die volgens beide onderzoekers binnen het liturgische pasto-
raat in de justitiële inrichtingen een extra accent krijgen en het zelfs kenmerken.

(1) Op de eerste plaats noemen Sterk en Barnard “de kanaliserende/ontlastende dimensie, 
verbonden met de recreatieve functie of ‘pauzefunctie’ van het ritueel”.206 

(2) Als tweede dimensie noemen zij de coping- of therapeutische dimensie, die dicht bij de 
“kanaliserende/ontlastende dimensie” ligt, maar meer expliciet therapeutisch is. 

(3) Ten slotte noemen zij als derde dimensie “de expressieve dimensie”.207 Het justitiepas-
toraat zelf heeft een symboolfunctie in de inrichting van Justitie: het justitiepastoraat symbo-
liseert in de justitiële inrichting menswaardigheid, vrijheid en heenwijzing naar een transcen-
dente werkelijkheid en laat deze werkelijkheden ook beleven. Deze voor het justitiepastoraat 
basale dimensie speelt ook door in het liturgisch pastoraat daarbinnen. 

De met deze dimensies corresponderende rol van de justitiepastor is volgens Sterk en Bar-
nard vooral een therapeutische, “terwijl ook de symbolische rol een belangrijke rol speelt”.208 
Het is niet helemaal duidelijk of met deze beide rolaanduidingen van de justitiepastor en jus-
titiepredikant diens totale pastorale optreden of alleen of vooral diens voorgaan in de liturgie 
wordt aangeduid; de verbinding van de therapeutische rol met de eveneens belangrijke sym-
bolische rol, die vervolgens beide als “van de prediker” worden bepaald, geeft in het laatste te 
vermoeden.209 

De drie door Sterk en Barnard vanuit de literatuur bijeengelezen dimensies van het litur-
gische pastoraat in de Nederlandse inrichtingen van Justitie zou men samenvattend kunnen 
benoemen als een voornamelijk therapeutisch georiënteerde strategische tendens, hoewel 
Sterk en Barnard in het tweede deel van hun artikel, waar zij de vraagstelling van het tweede 
deel van hun onderzoek formuleren en waar zij de conclusie daarvan verwoorden, de term 
“copingstrategie” opvoeren.210 

203  Eidem, 286-287.
204  Zie hierboven, aantekening 187. Sterk en Barnard baseren zich vooral op VAN DER VEN (1991), VOSSEN (1993) en 
WASSINK (1994).
205  Vgl hierboven, § 2.1.
206  Ibidem en STERK & BARNARD (2001), 278.
207  Ibidem.
208  Ibidem.
209  Vgl. ook eidem, 286, waar het heet: “Ook de veronderstelde therapeutische en symbolische rol van de prediker 
(cursivering vD) vraagt om toetsing”.
210  Ibidem en 293.
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De reden, waarom ik desondanks toch liever spreek over een door beide onderzoekers 
vastgestelde ritueel-liturgische strategische tendens in plaats van over een strategie, is dat wat 
Sterk en Barnard in hun conclusie als strategie benoemen veeleer een algemeen aangetroffen 
rituele kwaliteit211 in de door hen bestudeerde paasdiensten en bijbehorende preken is. Op de 
concrete ritueel-liturgische strategieën, die tot deze rituele kwaliteit van deze paasdiensten 
en -preken hebben geleid, is vanwege de vraagstelling van het onderzoek niet gefocust. Bo-
vendien is hun conclusie, dat er inderdaad een copingstrategie in de door hen bestudeerde 
paasdiensten werd ingezet, gebaseerd op de analyse van uitsluitend liturgische teksten, waar-
onder met voorrang die van de aangeleverde preken, welke teksten – ook al vanwege het genre 
– gekenmerkt worden door een contextueel en hermeneutisch ‘op maat van de toehoorders 
gesneden’ presentatie van de gelezen Bijbelteksten.212 In de werkomschrijving van wat een 
ritueel-liturgische strategie is, stelde ik als voornaamste eigenschap dat een ritueel-liturgische 
strategie primair het rituele handelen betreft.213 

8.3.2. Een verkennende studie: Oskamp 
Het jongste onderzoek naar het ritueel repertoire in de Nederlandse inrichtingen van Jus-

titie is in 2004 gepubliceerd door Paul Oskamp in zijn boek Overleven achter steen en staal.214 
Hij bezocht als participerend observant een veertiental215, voornamelijk protestantse216, kerk-
diensten, sprak daarover na afloop met de dienstdoende voorgangers en interviewde een 
aantal kerkgangers, wijdde er zijn persoonlijke reflecties aan en legde zijn bevindingen vast 
onder genoemde titel. Zijn onderzoeksvraag was, waarom gedetineerden deelnemen aan de 
kerkdiensten in de gevangenis, hoe zij die beleven en welke betekenis deze vieringen voor hen 
hebben.217 

Oskamp laat in zijn boek merken, dat hij ter zake van de liturgie belang hecht aan de ‘dub-
bele beweging’.218 Hij geeft als een van zijn onderzoeksdoelen aan, bij te willen dragen aan 
“de kwaliteit van de liturgie binnen èn buiten de muren”. In het liturgisch pastoraat ‘binnen 
de muren’ wordt volgens Oskamp “‘gericht’ liturgie (…) (gevierd)”, hetgeen een grote mate 
van “recontextualisering” van de liturgie meebrengt, waarvan de kerk ‘buiten de muren’ kan 
leren.219 

Ook Oskamp besteedde aandacht aan het Werkboek. Het werd door hem – waarschijnlijk 
geïnspireerd door Sterk en Barnard, die in gelijke termen spreken220– gekwalificeerd als “een 
dienstboek, een kleine liturgiek en een liedboek in enen, met handvatten voor de praktijk, 

211  Vgl. hierboven, § 4.1.1, (2).
212  STERK & BARNARD (2001), 286, ook aantekening 43 aldaar. 
213  Vgl. hierboven, § 2.5, werkomschrijving (1). 
214  OSKAMP (2004); vgl. ook VAN DUN ( 2004b) voor een bespreking vanuit katholiek perspectief.
215  Oskamps opgave van het aantal bezochte kerkdiensten is onnauwkeurig. Hij stelt dat hij 5x een kerkdienst op zondag 
meevierde, 8x op zaterdag en 1x op Witte Donderdag. Dat levert 14 kerkdiensten op. Meteen daarna noteert hij, dat hij 11x 
een dienst van woord en gebed, 2x een dienst van schrift en tafel, en 2x een kerkgespreksdienst te hebben bezocht, wat 15 
kerkdiensten oplevert; vgl. OSKAMP (2004), 116. 
216  Er was één katholieke kerkdienst bij, een Woord- en Communiedienst (abusievelijk “mis” genoemd: idem, 18) en 
één ‘inter-celebratie’ van dominee en pastor op Witte Donderdag (of een ‘vorm’ van inter-celebratie: was de katholieke 
voorganger een priester?); vgl. idem, 84-85. Deze beide kerkdiensten zijn daarmee niet representatief te noemen voor ‘de 
katholieke liturgie’ in justitiële inrichtingen en in het boek bovendien niet voluit beschreven.
217  OSKAMP (2004), 8.
218  Vgl. hierboven, § 2.4.
219  OSKAMP (2004), 8.
220  STERK & BARNARD (2001), 281: “…het Werkboek is te karakteriseren als een ‘dienstboek’ voor justitiële inrichtingen, 
en tegelijkertijd als ‘liedboek’ en als kleine liturgiek voor die context.”.
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kortom een echt werkboek”.221 Hij vond drie karakteristieken in het liturgisch tekstmateriaal 
in het Werkboek, waarvan de eerste voor mijn onderzoek de belangrijkste is. Achtereenvol-
gens noemt Oskamp: 

(1) Het experimentele, beweeglijke karakter van liturgie. 
(2) Liturgie en rituelen op de levenslijn. 
(3) De kracht van vieringen in een kleine groep.222

Ad (1) De vieringen, die in het Werkboek zijn opgenomen, worden op de eerste plaats ge-
kenmerkt door “het experimentele, beweeglijke karakter van liturgie”. We zagen dat aanzetten 
daartoe met betrekking tot de omgang met de liturgische traditie van de kerken in het Woord 
vooraf van het Werkboek zijn gegeven.223 Het hoort bij het vrijere, a-centrische vieren in het 
tweede domein (B) van het ritueel-liturgische landschap224 om – met het oog op de categoriale 
context, de kerkgangers en hun kerkelijke statuur225 – bewust het experiment te zoeken en een 
vrije en flexibele vormgeving te geven aan de liturgie. Maar er moet ook ingespeeld worden 
door de voorgangers op allerlei andere met de justitiële context van de liturgie samenhangen-
de factoren. Ook dat geeft aanleiding tot experiment en flexibel omgaan met de voorgegeven 
liturgie en de liturgische traditie. 

In zijn eigen “Observaties en reflecties” noemt Oskamp een groot aantal door hem per-
soonlijk in de kerkdiensten, die hij observeerde, geconstateerde kenmerken en kwaliteiten 
van de liturgie in de justitiële inrichtingen, die van de voorgangers een flexibele en crea-
tieve (re)actie vragen: “er moet onder tijdsdruk gevierd worden”226; de kerkdienst ademt 
“gastvrijheid”227; er wordt gestreefd naar goede “verstaanbaarheid” (niet auditief, maar qua 
verstaansniveau en veeltaligheid228); de gebezigde taal is tegelijk “huiselijk en verheven”; “her-
kenbaarheid” (van orde van dienst en inhoud) voor de kerkgangers speelt een grote rol; er is 
sprake van een streven naar “interactie”; er is een aangepast “liedrepertoire” (er worden bij 
ingeslotenen geliefde liederen gezongen); er is sprake van “dialogisch bidden”; “lichtrituelen” 
nemen een grote plaats in.229 Er is hier sprake van een brede en belangrijke strategische ten-
dens, die we als contextualiserend kunnen aanduiden. 

Ad (2) Als een tweede karakteristiek van het Werkboek noemt Oskamp de “liturgie en 
rituelen op de levenslijn”. Bij deze tweede karakteristiek lijkt het op het eerste gezicht eerder te 
gaan om een typering van een bepaald soort liturgie, van rites de passage, dan om een ritueel-
liturgische strategische tendens. Toch berust zij daarop. In het liturgische pastoraat in de justi-
tiële inrichtingen zijn de gangbare rites de passage zoals doop, huwelijk en uitvaart welbewust 
uitgebreid met typische bajesrituelen. Het zijn de rituele vertalingen en het creatieve resultaat 
van de wil om belangrijke scharniermomenten in het detentieverloop pastoraal te begeleiden 
en ritueel te markeren. 

Waar en door wie de typische bajesrituelen zijn ontwikkeld, weet niemand meer. Er zullen 

221  OSKAMP (2004), 14.
222  Ibidem.
223  Vgl. hierboven, § 8.2, Ad (3).
224  Vgl. hierboven, § 2.3.1 en 2.3.2, ook aantekening 127.
225  Vgl. hierboven, § 6.1 en 8.2, Ad (1).
226  Vgl. hierboven, § 6.2.3.3.
227  Vgl. hierboven, § 8.2, Ad (1).
228  Vgl. hierboven, § 6.3.2.
229  OSKAMP (2004), 55-61, 65-67 en 77-79 en hierboven, § 6.1.1 en 6.1.2.
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gedetineerden aan hun pastor hebben gevraagd of ze een kaarsje konden aansteken en met 
hem konden bidden, voordat ze voor de rechter moesten komen, of bij belangrijke gebeurte-
nissen in hun familiekring, of voordat ze de inrichting zouden gaan verlaten. In een geval van 
suïcide zal vóór de cel van de gestorvene gebeden zijn. Er zal een kaars voor de cel geplaatst 
zijn in aanwezigheid van de andere gedetineerden van de afdeling. Later zal – weer in hun 
aanwezigheid – de cel ritueel gereinigd zijn. Het leidde tot specifieke rituelen voor deze en 
andere gelegenheden, die door collega-justitiepastores met graagte werden overgenomen om 
de ingesloten pastoranten nabij te kunnen zijn op momenten die voor hen in zekere zin van 
levensbelang zijn en die een deel van hun toekomst zullen bepalen. Aan deze typische bajes-
rituelen zal ik in het vervolg van dit boek geen aandacht meer besteden. 

Ad (3) Als derde karakteristiek van het Werkboek noemt Oskamp “de kracht van vieringen 
in een kleine groep”. De data vanuit het Werkboek en die van de door Oskamp geobserveerde 
kerkdiensten lopen hier door elkaar. Bij mijn weten is bijna nergens in het Werkboek te lezen, 
hoe groot de groepen kerkgangers waren, die aan de erin opgenomen vieringen deelnamen.230 
Dat er in de justitiële inrichtingen gevierd (moet) worden in een kleine groep is evenwel een 
feit; dat heeft Oskamp terecht geconstateerd. Die kleine groep is echter niet op de eerste plaats 
te danken aan keuzen van de justitiepastor of -predikant, maar het gevolg van beleid: een 
vastgestelde numerus clausus voor deelname aan de kerkdiensten op grond van de beschik-
bare ruimte en vaststaande regimaire regels over wie wel en niet aan dezelfde viering mogen 
deelnemen.231 Soms is de kleine groep het gevolg van een samenloop van omstandigheden232 
of van een (soms tijdelijk) gebrek aan belangstelling voor de kerkdienst bij de potentiële kerk-
gangers.233 

De gegevenheid, dat er in een justitiële inrichting nu eenmaal gevierd moet worden in 
kleinere groepen lokt de voorgangers van de kerkdiensten er wellicht wel toe uit om daarvan 
optimaal gebruik te gaan maken en daartoe ondersteunende ritueel-liturgische strategieën in 
te zetten. Maar deze ritueel-liturgische strategieën zouden, wanneer daar inderdaad sprake 
van is, inspelen op een bijzonder contextueel aspect van vieringen in een inrichting van Justi-
tie, namelijk dat het aantal kerkgangers in hoofdzaak door externe factoren (overheidsregels!) 
wordt bepaald. Zij zouden daarom eveneens als contextualiserende ritueel-liturgische strate-
gieën te kwalificeren zijn.234 

8.3.3. Surveys: Flierman en Spruit c.s., Oliemeulen c.s.
Er zijn twee onderzoeken te noemen, die ons enerzijds veel leren over de achtergronden, 

denkwijzen, motivaties en belevingen rondom de kerkdiensten van zowel de katholieke justi-
tiepastores als hun ingesloten kerkgangers en aldus bijdragen aan een emic verstaan van wat 
beide collectiviteiten beweegt235, maar waarin anderzijds niet inhoudelijk op die kerkdiensten 
wordt ingegaan. 

In 2000 kwam Fons Flierman met het onderzoeksrapport De kwaliteit van het justitiepas-

230  Op één plaats wordt het aantal deelnemers opgegeven; vgl. VAN DUN & OENEMA (1997), Deel B.4, paragraaf B.4.1, 1. 
Het betreft een celreinigingsritueel op een kennelijk kleine afdeling (5 deelnemers) op 27-3-1997. 
231  Vgl. hierboven, § 6.2.3.4.
232  Vgl. e.g. Deel II, hoofdstuk 4, § 1.2.
233  De ervaring leert, dat er in gevangenissen minder ingeslotenen naar de kerk gaan dan in Huizen van Bewaring. Dat heeft 
ongetwijfeld te maken met de onzekerheid over het lot dat wacht, die in de laatste soort inrichtingen heerst, en de rust of 
berusting en een hervonden levensritme in de eerstgenoemde.
234  Vgl. hierboven, onder Ad (1).
235  Vgl. hierboven, § 4.2, (3).
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toraat.236 Het is een empirisch theologisch onderzoek, in het kader waarvan uitgebreide vra-
genlijsten zijn voorgelegd aan de katholieke justitiepastores en een aantal vertegenwoordigers 
van “belangrijke referentiegroepen”237 is geïnterviewd. Het is een breed onderzoek naar de 
opvattingen van de katholieke justitiepastores over het justitiepastoraat, waarnaast in trian-
gulatie de meningen van ingeslotenen, managers, psychologen en reclasseringsambtenaren 
werden gelegd. Hoewel ook de visies van de justitiepastores op hun liturgisch functioneren 
in de vragenlijst aan de orde zijn gesteld, gebeurde dat zijdelings. Alleen in het deel, waarin 
verslag wordt gedaan van de meningen van de ingeslotenen komt een paragraaf onder de kop 
“kerkdienst” voor.238 Aan kennis van het rituele repertoire van de katholieke justitiepastores 
draagt het rapport van Flierman niet bij. Evenmin zijn er direct ritueel-liturgische strategieën 
uit zijn onderzoek te destilleren.

In 2003 werden de resultaten van het laatste zogeheten ‘behoefte-onderzoek’ gepubliceerd, 
dat in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) onder leiding van Leo Spruit werd 
gehouden.239 Het rapport besteedt eveneens alleen aandacht aan de “godsdienstige vieringen” 
in het deel dat de meningen van de ingeslotenen weergeeft. Dat is niet vreemd, omdat de 
bedoeling van het onderzoek was hun behoefte aan geestelijke verzorging in al haar facetten 
te peilen. Wat de ingeslotenen over de kerkdiensten meedelen is boeiend, maar spreekt in 
algemene termen over tevredenheid met en ontevredenheid over het rituele repertoire van 
de justitiepredikant en -pastor tegelijk.240 Details over dat rituele repertoire kunnen we uit dit 
behoeftenonderzoek helaas niet leren, nog minder komen we iets aan de weet over de inzet 
van ritueel-liturgische strategieën.

Een recent onderzoek ten slotte naar de feitelijke behoeften van ingeslotenen aan de 
onderscheiden diensten, die de Geestelijke Verzorging aanbiedt241, werd onder leiding van 
Lisette Oliemeulen ondernomen door het Onderzoekscentrum Maatschappelijke Zorg van 
het Universitair Medisch Centrum Sint Radboud van de Radbouduniversiteit Nijmegen in 
samenwerking met het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie.242 Het rapport van Oliemeulen c.s. deelt nauwelijks iets 
mee over (deelname aan) kerkdiensten. De algemene conclusie in het rapport is, dat in het 
behoeftepatroon van de ingeslotenen de behoefte aan intrinsieke beleving van godsdienst en 
levensbeschouwing en (begeleiding bij) individuele spiritualiteit (waaronder het meevieren 
van de liturgie mag worden verstaan) beduidend minder is dan de behoefte aan hulp en on-
dersteuning bij coping en de inzet van copingstrategieën in de detentiesituatie.243 

8.4. Beleidsdocumenten
Toenmalig hoofdaalmoezenier Fred van Iersel publiceerde in 2004 zijn Beleidskader be-

treffende liturgie.244 Het is het enige tot dusverre gepubliceerde beleidsdocument voor de 
katholieke liturgie in de justitiële inrichtingen in Nederland. In andere, het totale pastorale 

236  FLIERMAN (2000).
237  Idem, 49-54 (gedetineerden); 55-58 (managers); 59-63 (psychologen en reclasseringswerkers).
238  Idem, 50-51.
239  SPRUIT, BERNTS & WOLDRINGH (2003).
240  Idem, 96.
241  Vgl. SAMENVATTING (z.j.).
242  OLIEMEULEN, VAN LUIJTELAAR & AL SHAMMA & WOLF (2010).
243  Eidem, 59-60
244  VAN IERSEL (2004a).
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werkveld omvattende, beleidsdocumenten komt de liturgie niet meer ter sprake.245 In het Be-
leidskader schrijft Van Iersel:

“De noodzakelijke existentiële heroriëntatie voor gedetineerden is voor velen een extra moeilijke opdracht om-
dat zij in eerdere fases van hun levensloop veelal slechts in zeer beperkte mate toegang hadden tot geloof, de 
geloofsgemeenschap en pastorale voorzieningen, zoals zij ook een beperkte toegang hadden tot levensbeschou-
welijke, culturele en maatschappelijke instituties. Het zijn situaties waarin het evangelie van Jezus Christus voor 
velen als nieuw klinkt; een reden te meer om aan dit pastoraat extra zorg en aandacht te besteden. Het justitie-
pastoraat heeft in de praktijk in belangrijke mate een mystagogisch en catechumenaal karakter. Dit mystagogische 
karakter komt tot uitdrukking in alle taakgebieden, en derhalve ook in het liturgisch pastoraat (cursivering vD).”.246

Het Beleidskader vult hier de pastorale opdracht van de rooms-katholieke justitiepastor 
voor alle taakgebieden zodanig in, dat de “noodzakelijke existentiële heroriëntatie” van diens 
pastoranten telkens strategisch wordt verbonden met een (nieuwe) geloofsinitiatie. En het 
moet gezegd: een mystagogisch georiënteerde grondhouding van de justitiepastores zou voor 
wat het liturgisch pastoraat betreft naadloos aansluiten bij het verlangen ‘meegenomen te 
worden in het mysterie’, dat de ingeslotenen over het algemeen aan de dag leggen.247 Ik be-
steed in de deelparagrafen 8.4.1 en 8.4.2 uitgebreid aandacht aan deze strategische invulling 
van de opdracht van het katholieke justitiepastoraat, juist omdat zij verwoord wordt in een 
normatief document, dat vanuit een tweelagig insider perspectief is opgesteld. Enerzijds is 
het een document dat het concrete liturgische doen van de rooms-katholieke justitiepastores 
in Nederland vanuit en binnen de justitiële context wil normeren (de eerste laag), anderzijds 
is die normering op haar beurt gereguleerd door de kerkordelijke en liturgische regelgeving 
van de Rooms-katholieke Kerk (de tweede laag). Het document geeft dan ook een antwoord 
op de eerste etnografische richtvraag van Stringer: “Wat zegt iemand (van de experts of infor-
manten) dat ze zouden moeten doen”.248 Twee vragen dienen zich aan. Want wat is mystagogisch 
pastoraat? Hoewel in het Beleidskader een verbinding wordt gelegd tussen “mystagogisch” en 
“catechumenaal”, verwijst die niet naar de vroegchristelijke mystagogische praktijk rondom 
de initiatie. De mystagogie is eerst in afgeleide zin ook werkzaam in het domein van de litur-
gie, immers: “het mystagogische karakter (van het justitiepastoraat) komt tot uiting in alle 
taakgebieden, en derhalve ook in het liturgisch pastoraat”. De tweede vraag is dan ook die 
naar de betekenis van mystagogie als ritueel-liturgische strategische tendens voor het litur-
gisch pastoraat in de inrichtingen van Justitie, voor de vormgeving en de inhoud van de litur-
gievieringen die daar worden gehouden.

8.4.1. Excurs: Mystagogisch pastoraat
Sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw maakt, voornamelijk in Duitsland249 een 

‘nieuw’ pastoraal paradigma opgang, de mystagogische Seelsorge. Ik vertaal deze term vanwege 
de liturgische context, waarbinnen zij in deze studie een rol speelt, het liefst met ‘mystago-

245  Idem (2004b) en (2009). 
246  VAN IERSEL (2004a), 1.
247  Vgl. hierboven, § 6.1.2.
248  Vgl. hierboven, § 4.2, (1).
249  NAUER (2001), 92, noemt de theologen Paul Zulehner, Isidor Baumgartner (tachtiger jaren vorige eeuw) Stefan 
Knobloch, Herbert Haslinger, Thomas Henke, Hermann Kochanek, Wolfram Rösch (negentiger jaren vorige eeuw) en 
Andreas Wollbold (2000). In het Nederlandse taalgebied zijn intussen ook (deel)studies verschenen die zich toespitsen op de 
toepassing van de inzichten ervan in pastorale domeinen als catechese (e.g. VAN DEN BERK (1999)) en spiritualiteitsvorming 
en geestelijke leiding (e.g. WAAIJMAN (1999) en (2000)).
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gisch pastoraat’. De letterlijke vertaling, ‘mystagogische zielzorg’, legt, hoewel dat – naar wij 
in de volgende paragraaf zullen zien – juist de insteek van de mystagogische Seelsorge lijkt, 
het accent binnen deze context teveel op de individuele aspecten van pastoraat. Ik beschrijf 
dit pastorale concept in deze deelparagraaf bij wijze van excurs en als opstap naar een korte 
beschouwing over de mogelijke betekenis ervan voor de liturgie in de justitiële inrichtingen. 
Ik laat me bij deze beschrijving leiden door Doris Nauer die deze vorm van pastoraat in haar 
Seelsorge im Widerstreit uitgebreid besproken heeft.250 

Karl Rahner revitaliseerde het oude begrip mystagogie in de jaren van het Tweede Vati-
caanse Concilie (1962-1965) en daarna als dienstig voor een eigentijdse, moderne pastoraal. 
Zijn invulling van het begrip mystagogie is gebaseerd op zijn openbaringstheologie en daaruit 
voortvloeiende theologische antropologie. Fundamenteel in Rahners openbaringstheologie is 
het a priori, dat God zichzelf in ‘genade’ (‘gratis’, ‘om niet’, maar niet ‘gratuit’) meedeelt aan de 
mensen en hen zijn nabijheid aanbiedt. In de ontmoeting met Jezus Christus kan God door 
de mens als een nabije God worden ervaren. God is de Vader die met elk van zijn mensen een 
relatie wil aangaan. 

Daarmee hangt het hoofdthema van Rahners theologische antropologie samen. De mens 
is naar zijn wezen ‘van in den beginne’ door God ‘begenadigd’. Dat wil zeggen, dat elke mens 
wezenlijk een existentie is die open kan staan naar God toe. Dat is de ingeschapen heils-
conditie waaronder wij mogen bestaan. Begrippen als erfzonde en zondigheid, die in werk 
van het justitiepastoraat een rol spelen (of zouden moeten spelen), zijn voor Rahner veeleer 
omschrijvingen van onheil, dat een mens voor zichzelf aanricht, waar hij zichzelf van God en 
diens heilswil vervreemdt, dan theologische wezenskenmerken.251 

Dat mensen zich vandaag de dag door deze visies meer aangesproken voelen dan door 
die van de traditionele systematische theologie, mag duidelijk zijn. Hermann Kochanek kwa-
lificeert het mystagogisch pastoraat dan ook als het “(…) Paradigma einer postmodernen 
Seelsorge (…)”.252 Het mystagogisch pastoraat wil in de toeleiding van mensen naar het mys-
terie, dat God genoemd wordt, hun bewustzijn vormen op grond van wat zij ‘weten’ vanuit 
hun eigen emoties en levenservaringen. In een hermeneutiek van de eigen biografie wordt 
getracht Gods werkzaamheid op het spoor te komen en te articuleren als een persoonlijke 
heilsgeschiedenis. In het mystagogisch pastoraal proces (tijdens een individueel pastoraal ge-
sprek of in een gespreksgroep) willen pastor én pastorant(en) dan ook als elkaars gelijken de 
nabijheid van God in ieders leven aan het licht brengen. Een mystagogisch pastor zal alleen op 
grond van eigen ‘weten’ van God in zijn leven anderen kunnen binnenvoeren in het mysterie 
dat het leven met God is.253 Er kan geen sprake zijn in zo’n gesprek van een geloofsoverdracht, 
die “paketartig – greifbar geworden im Papierpaket z.B. eines Katechismus – dem Menschen 
zugestellt werden könnte”, op grond waarvan bij de ander geloof zou moeten ontstaan.254

Het mystagogisch pastoraat beschouwt zichzelf dan ook niet als een uitzonderlijk mys-
tiek ervaringsdomein. Het distantieert zich daar uitdrukkelijk van om niet terecht te komen 
in de marge van het gewone dagelijkse leven, waarbinnen religie zich op de allereerste plaats 

250  NAUER (2001), 91-99.
251  Uit de vele publicaties van Karl Rahner heeft Stefan Knobloch een goede en bruikbare samenvatting van diens 
theologische antropologie bijeengelezen. Een korte samenvatting van Rahners ontwerp van ein neue Mystagogie vinden we 
bij Herbert Haslinger. Van deze samenvattingen heb ik dankbaar gebruik gemaakt. Vgl. HASLINGER (1991b); KNOBLOCH 
(1993) en HASLINGER (internetessay), 1-5.
252  KOCHANEK (1993), 113; NAUER (2001), 91. 
253  KNOBLOCH (1991), 275; NAUER (2001), 97-98.
254  HASLINGER (1991b), 63, zie NAUER (2001), 94, aantekening 16. 
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afspeelt. De zelfervaring van de mens is een locus theologicus geworden, een vindplaats van 
authentieke Godservaring.255 Tenslotte maakt het mystagogisch pastoraat als het ware een cir-
kelbeweging. Het concrete menselijke bestaan en de eigen levenservaringen van mensen zijn 
uitgangspunt én eindpunt van het mystagogisch pastoraal proces. In de diepte van het inner-
lijk van de mens ligt het mysterie van God en zijn verbondenheid met de mens geborgen als 
de diepste dimensie van het menselijke bestaan. ‘Maieutisch’, op de wijze van een vroedvrouw 
‘verlossend’, wordt in het mystagogisch pastorale proces deze diepste dimensie opgewekt en 
geduid. 

Waar werkelijk mystagogie gebeurt256, breekt Gods mysterie onmiddellijk door, menen de 
voorstanders van het mystagogisch pastoraat. Ongetwijfeld ligt in deze claim zowel de kracht 
als de zwakte van het paradigma. De mystagogie lukt of lukt niet. Deze optimistische claim 
vraagt om bijstelling. Herbert Haslinger heeft in een op internet gepubliceerd essay hiertoe 
een voorzet gedaan, waarin hij wijst op het begrip dat een mystagogisch pastor ook moet heb-
ben voor de moeite en vragen die veel mensen met en bij God hebben vanuit hun persoonlijke 
leed of bij het zien van rampen in de wereld.257 

In hun werk in de justitiële inrichtingen kunnen de justitiepastores met regelmaat om 
acute pastorale hulpverlening in crises gevraagd worden. Wanneer het waar is, dat, als het 
mystagogisch pastorale proces slaagt, Gods mysterievolle presentie onmiddellijk voelbaar en 
ervaarbaar wordt, heeft dat betekenis voor die acute pastorale hulp. Zij is er bij gebaat inge-
bed te worden in het mystagogisch pastoraal paradigma. Het mystagogisch pastoraat streeft 
immers naar zelfverwerkelijking van de pastorant in theologische zin: daarin mag men een 
onbewuste of bewuste aanvaarding van Gods zelfgave aan de mens zien, waardoor die zich-
zelf kan hervinden tot in de wortels van zijn bestaan en “heil en genezing”258 kan vinden. In 
maatschappelijk opzicht brengt het mystagogisch pastoraat – in de woorden van Haslinger 
“ein kritisches, systemveränderndes Potential gegenüber all jenen Strukturen (…), die die 
Verwirklichung von Lebensmöglichkeiten unterdrücken” aan.259 Kochanek formuleert het 
scherper: 

“Mystagogische Seelsorge und Pastoral fordern dazu heraus, die lebensbehindernden Einstellungen und Struk-
turen in Gesellschaft und Kirche abzubauen, die fundamentale Respektierung des Anderen, des Fremden, des 
Unwillkommenen etc. für Selbstverständlich zu halten” .260 

Het spreekt voor zich dat bij het “etc.” uit dit citaat naast de vreemdeling en de niet-wel-
kome ook de gevangene mag worden genoemd. En dat bij alle “lebensbehindernden Einstel-
lungen und Strukturen” ook de criminogene factoren in de samenleving gerekend mogen 
worden.

255  HASLINGER (1991a), 74; NAUER (2001), 93.
256  Vgl. voor een uitgebreid onderzoek naar wat in het ‘mystagogische proces’ gebeurt: DE JONG - VAN CAMPEN (2009).
257  www.theol-fakultaet-pb.de/pastoral/pdf/schwgott.pdf = HASLINGER (internetessay) , 10 vv. [laatst geraadpleegd op 16 
januari 2011].
258  ALTAARMISSAAL (1979), 624-677, passim. 
259  HASLINGER (1991a), 75; NAUER (2001), 95; vgl. ook KNOBLOCH (1991), 155 en HENKE (1994), 450-451; NAUER 
(2001), 95, aantekening 21.
260  KOCHANEK (1993), 130; NAUER (2001), 95. 
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8.4.2. Een ‘mystagogisch arrangement’ voor de liturgie in justitiële inrichtingen?
Het mystagogisch pastoraat lijkt, wanneer de pastorale praktijk daarom vraagt, veel te 

kunnen bieden aan het justitiële pastorale werkveld. Het gaat de levensomstandigheden van 
mensen niet uit de weg, integendeel, die zijn het vertrekpunt van pastoraal handelen. Mysta-
gogisch pastoraat zoekt de mens op, die gebukt kan gaan onder de last van het verleden, en 
te midden van de crises, waarin hij terechtgekomen is. Het geeft duiding aan de levenserva-
ringen, die een mens heeft opgedaan, als niet gesloten en finaal, maar open voor de verlos-
sende en heilbrengende interventie van God. Het geeft een bevrijdend inzicht in de eigen 
mogelijkheden van de mens om zichzelf niet (langer) als een verloren zoon (Lk.15:11-32) te 
beschouwen, maar als één, die kostbaar is in Gods ogen. Mystagogisch pastoraat opent profe-
tisch en eschatologisch perspectieven voor de toekomst van mensen. Er is binnen het justitie-
pastoraat, gezien de geloofsstatus van veel kerkgangers261, ongetwijfeld ook grote behoefte aan 
kerkdiensten met een zeker mystagogisch gehalte. 

Maar het is de vraag, of een mystagogische kwaliteit van de liturgie in de justitiële inrich-
tingen afhangt van haar inbedding in het mystagogisch pastoraat. Kan de christelijke liturgie 
haar eventuele mystagogische kwaliteiten ook aan een andere bron ontlenen? Gerard Lukken 
meent, dat “de christelijke liturgieën (…) een eigen en volwaardige initiërende functie (blij-
ken) te hebben. Als zodanig hebben zij mystagogische aantrekkingskracht”.262 De christelijke 
liturgie kan uit andere, eigen, bron putten. Het is eigen aan elke christelijke liturgie om expres-
sie te willen zijn van het gelovige verlangen naar een Godsontmoeting. Zij streeft er dan ook 
naar deze middels liturgische tekentaal tot stand te laten komen in een liturgische communio 
van God en mensen. Dat veronderstelt een uitnodigende, inclusieve kwaliteit van de litur-
gie.263 De voorgangers in de liturgie in de justitiële inrichting streven ernaar hun kerkdien-
sten daaraan te laten voldoen.264 De liturgie in de justitiële inrichting is zelfs bijzonder gepre-
disponeerd, vanwege de gemêleerde gemeenschap die haar viert, om vóór alles uitnodigend 
en inclusief te zijn, ook voor wie zijn eigen persoonlijke geloven niet onmiddellijk dekkend 
kan inpassen in de in die liturgie vooronderstelde theologische, christelijke denkkaders. Als 
zij mystagogisch wil zijn, zal zij bovendien ‘relevant’ moeten zijn, dat wil zeggen: een plaats 
moeten hebben in het leven van mensen, hen kunnen aanspreken, hen existentieel raken en 
de diepste dimensie van hun bestaan ‘los-maken’, hen hun leven laten ervaren als deelhebbend 
aan Gods heilsgeschiedenis en hen verlossen. Herbert Haslinger drukte het zó uit: 

“Das vorrangige Kriterium mystagogischer Liturgie ist, dass sie so gefeiert wird, dass die Mitfeiernden das in 
den Riten und Symbolen ausgedrückte in einer existentiell treffenden Weise als Wirklichkeit des eigenen Lebens 
erfahren“ .265 

Het mystagogisch pastoraat lijkt – ondanks het enthousiasme waarmee het door zijn voor-
standers als pastoraal totaalconcept wordt gepresenteerd – in de liturgie zijn voornaamste en 
misschien wel enige ‘echte’ werkingsgebied te hebben. Gerard Groener uit zorgvuldig gefor-
muleerde kritiek op het mystagogisch pastoraat. Hij vindt het mystagogisch pastoraat veel te 
eenzijdig individueel gericht (het gaat om de zelfervaring van het subject!) en oppert daarom 
dat de liturgie, waarin de eigen persoon te midden van een vierende gemeenschap wordt aan-

261  Vgl. hierboven, § 6.1.1 en 6.1.2.
262  LUKKEN (1999), 229.
263  Vgl. hierboven § 2.4.
264  Vgl. hierboven § 8.2 en 8.3.
265  HASLINGER (1991b), 62, geciteerd bij NAUER (2001), 99.
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gesproken, uiteindelijk de enige verantwoorde locus kan zijn voor wat hij een “mystagogisch 
arrangement” noemt.266 Stefan Knobloch, een van de theorievormers van het mystagogisch 
pastoraat van het eerste uur, lijkt dat met Groener eens te zijn. Knobloch past zijn aan de hand 
van Rahners theologische antropologie ontwikkelde mystagogische Einzelseelsorge (sic!) in 
het tweede en praktische deel van zijn boek daarover inderdaad onmiddellijk toe op enkele 
sacramenten (waarvan één rite de passage: het huwelijk en twee initiatiesacramenten: de doop 
en het vormsel), die hij vervolgens “Topoi der Einzelseelsorge” noemt.267 Die toepassing blijft 
overigens beperkt tot een aantal pastoraal-theologische overwegingen en sfeerzettende aan-
tekeningen voor pastores rondom en bij de in het Duitsland van de negentiger jaren van de 
vorige eeuw vigerende praxis van de bediening van deze sacramenten zonder aan die praxis 
zelf te raken. 

Groener ontvouwt zijn mystagogisch arrangement met het oog gericht op ‘de pastor’ (lees: 
de pastor als voorganger in de liturgie). Drie zaken zijn volgens hem van belang voor de pas-
tor als ‘mystagogisch arrangeur’: 

(1) Op de eerste plaats is dat “de God (die) door de pastor wordt gesymboliseerd en welke 
karaktertrekken het gearrangeerde geheim heeft”. Als mystagogisch arrangeur moet de pastor 
een aantrekkelijke God symboliseren, een “Geheim (dat) de mens welgezind en goedgunstig 
(is), God (…) als onvoorwaardelijke liefde”. 

(2) Ten tweede legt Groener de nadruk op het primaat van handelen en houding boven 
het woord, waardoor de pastor “‘transitioneel object’ wordt van warmte en verbondenheid. 
Het pastorale optreden moet transparant zijn tot op God, (…) een levende heenwijzing”. Om 
verwarring te voorkomen zij hierbij aangetekend, dat Groener hier niet op de eerste plaats het 
rituele handelen van de pastor als voorganger in de liturgie op het oog heeft, maar veeleer een 
pastorale ‘orthopraktische’ grondhouding, waarvan het liturgisch voorgaan van de pastor als 
geheel doortrokken zou moeten zijn. 

 (3) Ten slotte moet de pastor, zoals Groener het formuleert, de situatie arrangeren. De 
pastor moet een liturgische sfeermaker zijn. Hij moet met muziek, beweging en beeld een 
sfeer scheppen, waarin de kerkgangers als basic trust ervaren kunnen, dat zij kostbaar zijn in 
Gods ogen; een sfeer, waarin God ontvangen kan worden en de kerkgangers kunnen opgaan 
tot God.268 

Wat zou dat kunnen betekenen voor de kerkdiensten in een justitiële inrichting? De jus-
titiepastor zou als mystagogisch arrangeur de kerkgangers volstrekt serieus nemen in hun 
eigen persoonlijke levenssituatie met hun al dan niet gebrekkige geloven, met hun vragen en 
twijfels. Zelfs hun eventuele ongeloof gaat hij niet uit de weg. Maar aan de hand van verhalen 
uit de Schrift zou hij hun eigen levenservaringen ‘maieutisch’ duiden als deel uitmakend van 
de nog immer voortgaande heilsgeschiedenis van God, die liefde is, met al zijn mensen. In de 
viering zou hij een spiegel voor houden aan de kerkgangers, waarin zij hun eigen levensstijl 
en hun normen en waarden kunnen bezien in het licht van God.269 Die kritische spiegeling 

266  GROENER (2003), 348 en 354-360. 
267  KNOBLOCH (1993), 103-159.
268  GROENER (2003), 359-360.
269  Om een praktijkvoorbeeld te geven: in de penitentiaire inrichting worden gedetineerden om hun sexueel (delinquent) 
gedrag gediscrimineerd; homo’s en ‘kinderverkrachters’ staan op de laagste trap van de pikorde. Door deze mensen niet uit 
te sluiten van taken in de kerk geeft de voorganger aan de kerkgangers een duidelijk signaal af, hoe als christen met deze 
mensen om te gaan is. 
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zal door hen niet als vanzelfsprekend moralistisch kerkelijk worden ervaren, maar als een 
consequentie van authentiek geloven en gelovig vieren worden verstaan. Deze liturgische op-
roep aan het eigen hart en het eigen geweten zou een systeemkritisch krachtenveld kunnen 
openen, dat correspondeert met wat Gerard Lukken, het adagium lex orandi, lex credendi 
doordenkend, een daaruit voortvloeiende lex agendi noemt. De liturgie zou daardoor kun-
nen worden ervaren als niet alleen een bron van geloven, maar ook van waarachtig christelijk 
ethisch, sociaal en politiek handelen.270 Tenslotte zou de viering van de liturgie in een sfeer 
van warmte en geborgenheid beleefd kunnen worden als een thuiskomen bij de Vader. De weg 
naar huis zou, als in de parabel, kunnen voeren vanuit ommekeer en bekering naar verzoe-
ning en vergeving (vgl. Lk.15:11-32). 

8.5. Samenvattend: strategische aanzetten en tendensen
Concrete ritueel-liturgische strategieën, die door de voorgangers in de kerkdiensten in de 

justitiële inrichtingen worden ingezet, zijn aan de hand van de gegevens in de primaire (§ 8.2) 
en secundaire literatuur (§ 8.3 en 8.4) niet aan te wijzen. In de literatuur zijn slechts aanzetten 
voor ritueel-liturgische strategieën en strategische tendensen te vinden, die ik hier bij wijze 
van samenvatting bijeenzet:

Uit het Werkboek (§ 8.2): 

(1) aanzetten voor ritueel-liturgische strategieën ten dienste van een ‘dubbele beweging’: 
a) inbrengend vanuit de kerkgangers naar de kerk en 
b) uitnodigend vanuit de kerk naar de kerkgangers. 

(2) aanzet voor bewuste oecumenische oriëntatie als ritueel-liturgische strategie. 
(3) aanzet voor een flexibele, maar verantwoorde omgang met de liturgische tradities van 
de kerken. 

Uit Sterk & Barnard: (§ 8.3.1) 

(4) therapeutisch strategische tendens (gericht op coping). 

Uit Oskamp (§ 8.3.2): 

(5) (re)contextualiserende strategische tendens. 
[(6) liturgie op de levenslijn: inzet van eigen rites de passage]. 

Uit het Beleidskader (§ 8.4): 

(7) mystagogische en catechumenale strategische tendens.

De items (1) tot en met (6) gelden voor de protestantse en katholieke Geestelijke Verzorging 
tezamen. Item (7) heeft uitsluitend betrekking op de katholieke liturgie in de justitiële inrich-
tingen. 

270  LUKKEN (1999), 67-70 en 301-303.
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Hoofdstuk 1
Inzet en opzet van Deel II

1. Inzet 

Van september 2008 tot en met april 2009 heb ik acht verschillende justitiële inrichtingen 
verspreid over Nederland bezocht om in elke inrichting een explorerende etnografische case-
study naar de katholieke liturgische praktijk daarbinnen te verrichten. 

In hoofdstuk 2 van Deel I heb ik de acht voor mijn onderzoek geselecteerde inrichtin-
gen – weliswaar zoveel mogelijk geanonimiseerd – geïntroduceerd en naar soort beschreven. 
Daar heb ik ook de criteria die ik bij hun selectie heb gehanteerd verantwoord.271 In elk van 
deze acht justitiële inrichtingen heb ik één liturgische viering participerend geobserveerd. De 
beschrijvingen van deze acht geobserveerde kerkdiensten vormen de ruggengraat van deze 
studie. In dit Deel II staan zij centraal. 

De liturgietheologische en praktisch theologische implicaties, die de katholieke liturgische 
praktijk in de Nederlandse inrichtingen van Justitie heeft en de vragen die daardoor worden 
opgeroepen, worden in de analyses van de beschrijvingen attenderend voor het voetlicht ge-
bracht. In Deel II wordt een eerste analyse en interpretatie en een aanzet tot evaluatie van elke 
beschreven viering gegeven, in Deel III zullen deze eerste analyses, interpretaties en evaluaties 
in synthese verder uitgewerkt worden. 

De observaties van de vieringen werden geflankeerd door interviews met bij die vierin-
gen betrokken personen. Ik heb in één van de acht bezochte inrichtingen negen, in de zeven 
overige inrichtingen een zestal interviews gehouden. Voorafgaand aan iedere te observeren 
viering heb ik een voorgesprek met de voorganger van die viering gehad over zijn of haar visie 
op liturgie en liturgisch voorgaan. Vrijwel meteen na de viering heb ik in terugblik daarop met 
hem of haar een nagesprek gehouden. Voorgangers mogen beschouwd worden als de litur-
gische experts van hun kerkgemeenschap. Vandaar dat de interviews met hen gekwalificeerd 
mogen worden als expertinterviews.

Ik heb ernaar gestreefd in iedere inrichting, wanneer er vrijwilligers van ‘buiten de muren’ 
aan de viering hadden deelgenomen, een interview met een van hen naar aanleiding van de 
viering te houden.272 Zo mogelijk heb ik in elke inrichting ook drie ingesloten kerkgangers 
geïnterviewd.273 In één inrichting heb ik bovendien vier personeelsleden, die om redenen van 
beheersmatigheid en veiligheid met regelmaat qualitate qua aanwezig zijn bij de kerkdiensten, 
om een interview verzocht. De interviews met de vrijwilligers, de gedetineerde kerkgangers 
en de personeelsleden zijn te beschouwen als informanteninterviews. 

Onderwerp van deze informanteninterviews was voornamelijk de eigen beleving van de 
viering. Alle expert- en informanteninterviews waren halfgestructureerde interviews. Lei-
draad bij de interviews waren vooraf opgestelde, vaststaande en naar de gesprekspartners 
(voorgangers, vrijwilligers274, ingesloten kerkgangers) gedifferentieerde topiclijsten (Bijlage 
1-4). 

271  Deel I, hoofdstuk 2, § 5.2.
272  In twee inrichtingen (hoofdstukken 3 en 5) waren geen vrijwilligers aanwezig bij de vieringen.
273  In alle bezochte inrichtingen op twee na (hoofdstukken 4 en 9) is dat gelukt. In deze twee inrichtingen was een beoogde 
gedetineerde gesprekspartner kort voor het interview overgeplaatst naar een andere inrichting.
274  Voor de interviews met de personeelsleden heb ik de topiclijst voor vrijwilligers gebruikt.
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2. Opzet

2.1. Iedere ritueel-liturgische case een eigen hoofdstuk; de indeling van de hoofdstukken 
2.1.1. Inleiding; beschrijving van de ‘liturgische ruimte’ en observatieverslag 

Aan de beschrijving en eerste analyse van elk van de acht onderzochte liturgievieringen is 
in Deel II een eigen hoofdstuk gewijd. Deze acht hoofdstukken zijn volgens een vastomlijnd 
stramien opgebouwd. De titels van hoofdstukken, paragrafen en subparagrafen mogen wis-
selen al naar gelang hetgeen ik in de gehouden interviews en bij de observaties ben tegenge-
komen, de opbouw van de hoofdstukken blijft dezelfde. 

Paragraaf 1 van elk hoofdstuk is opgedeeld in twee korte deelparagrafen. Na eerst enkele 
aantekeningen te hebben gemaakt betreffende de soort justitiële inrichting waar ik de liturgie 
heb geobserveerd, de data van mijn bezoeken aan die inrichting en het melden van enkele ge-
gevens over de voorganger en mijn andere gesprekspartners aldaar (§1.1), volgen in de tweede 
deelparagraaf steeds enkele gegevens over de (samenstelling van de) kerkgemeenschap in die 
inrichtingen (§1.2). 

In paragraaf 2 van elk van de acht volgende hoofdstukken beschrijf ik zo gedetailleerd mo-
gelijk de ‘liturgische ruimte’ van de inrichting (§2.1). Ter verduidelijking van deze ruimtelijke 
beschrijving is, naast een of meerdere foto’s275, telkens ook een plattegrond van de ‘liturgische 
ruimte’ met een legenda opgenomen (§2.2). 

In paragraaf 3 van elk hoofdstuk volgt het observatieverslag. Daarin wordt de gang van 
zaken tijdens de geobserveerde kerkdienst tot op de minuut beschreven (§3.2). Deze obser-
vatieverslagen worden steeds voorafgegaan door een of meerdere korte aantekeningen over 
waarnemingen rondom eventuele voorbereidende handelingen, over de aantallen kerkgan-
gers, vrijwilligers en personeelsleden, of over andere mij opgevallen, belangrijke zaken (§3.1). 

2.1.2. Het format/instrumentarium van paragraaf 4 
In de zeventiger jaren van de vorige eeuw ondernamen Piet van Hooijdonk en Herman 

Wegman een kritische, analyserende studie van twee van elkaar zeer verschillende typen litur-
gieën in Amsterdam, waarvan zij de resultaten publiceerden onder de titel Zij breken hetzelfde 
brood.276 Voor deze studie ontwikkelden beide onderzoekers een instrumentarium, dat hen in 
staat stelde de onderzochte liturgieën te typeren en te waarderen. In een Bijlage bij hun boek 
hebben zij dit instrumentarium uitvoerig beschreven. Van hun instrumentarium zeggen zij, 
dat het bruikbaar is voor elke andere te onderzoeken viering.277 De beide onderzoekers stellen 
ook, dat herhaalde toepassing van het instrumentarium op verschillende vieringen onder-
linge vergelijkingen daarvan mogelijk maakt en de overeenkomsten en verschillen tussen de 
vieringen aanwijsbaar maakt. Ook maakt het instrumentarium het mogelijk de vieringen op 
basis van de karaktertrekken, die men bij toepassing van het instrumentarium kan ontdek-
ken, onderling in groepen of modellen in te delen, aan de hand waarvan men de bestudeerde 
vieringen kan typeren “in het licht van de liturgiegeschiedenis en in het licht van het kerkelijk 
en maatschappelijk bestel”.278 

Op de keper beschouwd zou men het onderzoek van Van Hooijdonk en Wegman in de 
termen van Deel I, hoofdstuk 2, paragraaf 4 kunnen kwalificeren als een oefening in ritueel-

275  In een inrichting (hoofdstuk 7) kreeg ik van het management geen toestemming om foto’s van de ‘liturgische ruimte’ te 
maken.
276  VAN HOOIJDONK & WEGMAN (1972).
277  Eidem, 137-144.
278  Eidem, 137.
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liturgische etnografie. Ook al is hun onderzoek van oudere datum, het door hen ontwikkelde 
instrumentarium blijft daarom als uitgangspunt goed bruikbaar voor een te ondernemen 
ritueel-liturgische etnografie. Volgens beide auteurs hebben zij zich bij de ontwikkeling van 
hun instrumentarium laten “(inspireren) (…) door de sociale wetenschappen, met name door 
de onderzoeksmethoden van observatie en interview”.279 (Participerende) observatie en in-
terviews zijn de voornaamste onderzoeksinstrumenten voor een etnograaf.280 Dat maakt het 
instrumentarium van Van Hooijdonk en Wegman met enige aanpassingen geschikt voor mijn 
onderzoek om te dienen als een format met aandachtspunten om systematisch een antwoord 
te krijgen op de etnografische richtvragen die Martin Stringer formuleerde.281 Van Hooijdonk 
en Wegman maken in hun instrumentarium een onderscheid tussen de “objectieve” en “sub-
jectieve structuur” van een te onderzoeken liturgieviering. Als “objectieve structuurelemen-
ten” noemen zij vijf groepen ritueel-liturgische bouwstenen: 

(1) De samenstellende elementen (lezingen; gebeden; gezangen; handelingen; stiltes en 
pauzes).

(2) De participanten en hun functies (de voorganger(s): eenhoofdige of collectieve lei-
ding; lezers; predikant; koor: dirigent, voorzangers, organist en andere musici; het ‘volk’). 

(3) De tijdsordening (de duur van de verschillende structuurelementen en van de viering 
als geheel). 

(4) De ruimtelijke ordening (soort ruimte, de inrichting van de ruimte, de plaats van het 
kerkmeubilair, de gebruiksvoorwerpen). 

(5) De teksten. 

Als een afzonderlijk item is er daarnaast de “subjectieve structuur van een dienst”: daaron-
der moeten we de beleving en de toe-eigening door de gelovigen van “het liturgisch handelen 
in zijn elementen, functies, ruimte- en tijdsordening” (de “objectieve structuur”) verstaan.282 

In paragraaf 4 van elk van de acht hoofdstukken van Deel II maak ik – in bijgestelde vorm 
– gebruik van het instrumentarium dat Van Hooijdonk en Wegman ontwierpen. Het doet in 
paragraaf 4 niet alleen dienst als instrumentarium voor een eerste analyse, interpretatie en 
evaluatie van de in de observaties van de vieringen en in de interviews daarover verkregen 
data, maar het dient tevens als format voor een nadere beschrijving van de geobserveerde 
liturgievieringen. Het format/instrumentarium, dat ik in paragraaf 4 van elk hoofdstuk ge-
bruik, wijkt van dat van Van Hooijdonk en Wegman af op vijf punten: 

(1) Wat Van Hooijdonk en Wegman als vierde “objectief structuurelement” opvoeren en 
“de ruimtelijke ordening” noemen, wordt door mij het eerst besproken onder de noemer van 
het (ritueel) gebruik dat voorgangers en kerkgangers tijdens de viering van de ‘liturgische 
ruimte’ maken (§ 4.1). Dat wordt ingegeven door de (chrono)logica van wat er gebeurt, wan-
neer er gevierd gaat worden. Alvorens ‘binnen te kunnen treden in de viering’ moet de ruimte 
worden betreden en, zo nodig, daar nog aan voorafgaande, geschikt worden gemaakt om te 
kunnen vieren. 

279  Ibidem.
280  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 4.1.2, (1) en (3).
281  Ibidem, § 4.2. 
282  VAN HOOIJDONK & WEGMAN (1972), 137.
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(2) Het tweede “objectief structuurelement” uit de reeks van Van Hooijdonk en Wegman, 
de “participanten en hun functies”, komt in het door mij gehanteerde format/instrumenta-
rium eerst op de vijfde plaats, ná de bespreking van alle materiële ritueel-liturgische bouw-
stenen (§ 4.5). 

(3) Aan het derde “objectief structuurelement” in de opsomming van Van Hooijdonk en 
Wegman, “de tijdsordening”, wordt in mijn bijgestelde format/instrumentarium geen eigen 
deelparagraaf gewijd. De tijdsordening wordt – waar zij verhelderend is voor de structuur-
analyse van de geobserveerde vieringen – geanalyseerd in de tweede deelparagraaf van het 
format (§ 4.2).

(4) Datzelfde geldt voor het vijfde “objectieve structuurelement” van het instrumentarium 
van Van Hooijdonk en Wegman: de analyse van de teksten van de viering; de teksten komen 
alleen daar in het format ter sprake, waar zij de analyse en interpretatie kunnen adstrueren of 
illustreren. Dat heeft goede redenen. In tegenstelling tot in het analyse-instrumentarium van 
Van Hooijdonk en Wegman, waarin het rituele handelen bij de “samenstellende elementen” 
van de viering is ondergebracht, krijgt het rituele handelen in het format/instrumentarium 
van paragraaf 4 bijzondere aandacht. Het wordt afzonderlijk geanalyseerd in deelparagraaf 
4.3. De nadruk, die het rituele handelen of de ritualiteit van de viering hierdoor krijgt, past bij 
de focus van de ritual studies, die op de eerste plaats geïnteresseerd zijn in wat mensen tijdens 
het voltrekken van een ritueel lijfelijk doen. Met het primaat, dat aan het rituele handelen 
wordt gegeven, wordt ook verantwoord, waarom aan de teksten van de viering wat minder 
gewicht wordt toegekend dan men misschien zou verwachten.283 

(5) Aan wat Van Hooijdonk en Wegman de “subjectieve structuur”van de viering noem-
den wordt in mijn format/instrumentarium een tweede element toegevoegd: ik besteed niet 
alleen aandacht aan de beleving en de toe-eigening van de viering bij en door voorgangers en 
kerkgangers, maar ook aan de indruk die de viering heeft gemaakt op mijzelf als onderzoeker 
(§ 4.7). 

Samenvattend kunnen we zeggen, dat de volgende reeks van zeven aandachtspunten het 
format van paragraaf 4 vormen: 

(1) Het eerste aandachtspunt is het (rituele) gebruik door voorgangers en kerkgangers van 
de ‘liturgische ruimte’ (§ 4.1). In deelparagraaf 4.1 wordt alleen geanalyseerd hoe de ruimte 
en het liturgische meubilair (ambo of lezenaar, altaar) worden gebruikt vanaf het binnenko-
men in de ruimte tot aan het daar weggaan na de viering. De ruimte zelf en haar inrichting is 
voordien al zo gedetailleerd mogelijk beschreven in paragraaf 2. 

(2) Vervolgens wordt in deelparagraaf 4.2 het ‘scenario’ van de viering, de ordo of de struc-
tuur daarvan, nader bestudeerd en geanalyseerd (§ 4.2.1). In deze deelparagraaf komen ook 
de voorbereiding van de viering en de daarbij door de voorgangers eventueel gebruikte (tekst)
bronnen ter sprake (§ 4.2.2) . 

(3) In de derde deelparagraaf (§ 4.3) wordt het rituele handelen van zowel voorgangers 
als kerkgangers nader beschreven en geanalyseerd. Het rituele handelen wordt ook bezien op 
de ‘correcte’ voltrekking van de voorkomende rituelen. Criteria daarbij bieden de rituelenkri-
tiek284 en de liturgische traditie van de Rooms-katholieke Kerk, die de liturgische speelruimte 
aangeeft. 

283  Vgl. GRIMES (1990), 9: “Although ritual studies may include textual analysis, it pays primary attention to performance, 
enactment, and other forms of overt gestural activity…”.
284  Idem, 191-209, m.n. 204-205.
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(4) Ritueel handelen brengt ook omgaan met en hanteren van rituele zaken mee. Dat zijn 
nu eens de noodzakelijke liturgische gebruiksvoorwerpen, de utensilia, dan weer de parafer-
nalia, die de aankleding van de ruimte mee bepalen, of de paramenten die van de voorganger 
‘de liturgische mens’ maken. In deze vierde deelparagraaf wordt het gebruik van de rituele 
zaken beschreven en geanalyseerd (§ 4.4). 

(5) Liturgisch vieren sluit altijd ook een rolverdeling in. Er zijn in elke viering een of 
meerdere voorgangers en er zijn deelnemers die worden voorgegaan. Er zijn actanten en par-
ticipanten. De actanten zijn de voorganger (ik reserveer deze term voor de ( justitie)pastor285) 
en die kerkgangers aan wie een bijzondere taak tijdens de viering is gedelegeerd. De andere 
kerkgangers zijn de participanten. De rolverdeling tussen actanten en participanten en de 
waargenomen varianten van ‘meedoen’ en ‘meemaken’286 worden in de vijfde deelparagraaf 
beschreven en geanalyseerd (§ 4.5). 

(6) De belevingen en de toe-eigeningen van de viering van en door voorgangers en kerk-
gangers zijn aan de hand van de met hen gehouden interviews in beeld te krijgen. In de zesde 
deelparagraaf komen ze bijzonder aan de orde. De analyse van die belevingen en toe-eige-
ningen kan bijstellend werken: het beeld dat de voorgangers hebben van de receptie van de 
viering door hun kerkgangers kan anders zijn dan het beeld dat die kerkgangers zelf over de 
liturgie hebben. Omgekeerd kunnen de belevingen en toe-eigeningen van voorgangers en 
kerkgangers elkaar ook versterken (§ 4.6). 

(7) Tenslotte is de indruk die de geobserveerde liturgie op mij als onderzoeker heeft ge-
maakt van belang voor voortgaande analyse en interpretatie. De twee kwesties, die in de ze-
vende deelparagraaf voorliggen, zijn die naar de karakterisering van de liturgievieringen die 
ik heb meegemaakt en die naar hun waardering in liturgiewetenschappelijk perspectief (§ 
4.7.1).

In deze zevende deelparagraaf wordt ten slotte ook een balans opgemaakt. In paragraaf 
4.7.2.1 worden de ritueel-liturgische strategieën die ik meen te kunnen aanwijzen geïnven-
tariseerd en benoemd. In paragraaf 4.7.2.2 worden de met die ritueel-liturgische strategieën 
samenhangende thema’s, die voor verdere bespreking in Deel III in aanmerking komen, aan-
gewezen. 

2.2. ‘Bronteksten’ en personal narratives 
In het vervolg van dit boek zullen (brokstukken van) teksten die uitgesproken of gezongen 

zijn tijdens de geobserveerde vieringen worden geciteerd om de analyses en interpretaties van 
(onderdelen) van die vieringen te illustreren of te adstrueren. Waar deze (brokstukken van) 
liturgische teksten worden geciteerd, boren we een van de primaire bronnen van de liturgie, 
de gevierde liturgie zelf, aan.287 Ik noem deze (brokstukken van) liturgische teksten daarom 
‘bronteksten’. Deze bronteksten zullen letterlijk, dat wil zeggen: zoals ik ze aangetroffen heb in 
de door de voorgangers vervaardigde liturgieboekjes, weergegeven worden.

In de beschrijvingen van de geobserveerde vieringen worden van de meeste tijdens de 
kerkdiensten gezongen liederen enkele beginregels gegeven, andere liederen worden slechts 
door vermelding van de titel van het lied aangegeven. In het eerste geval betreft het voor de 
lezer wellicht wat moeilijker toegankelijke liederen, of liederen uit het eigen liedrepertoire, 

285 Vgl. daarentegen GOVAART & SPEELMAN (2006), 7, die iedereen die een bijzondere taak in de liturgie verricht 
‘voorganger’ noemen.
286  Zie voor de termen ‘meedoen’ en meemaken’, verderop, hoofdstuk 2, § 4.5.
287  Deel I, hoofdstuk 2, § 4.3.1 (2) en 4.3.2.
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zoals dat is opgenomen in het Liturgisch Werkboek voor Justitiepastores288, of liederen uit het 
repertoire van de zanggroep Seven and Friends.289 Soms zijn dat eigen tekstversies en/ of ei-
gen muzikale bewerkingen van bestaande kerkliederen, die aan de liturgie in de Nederlandse 
inrichtingen van Justitie een eigen klankkleur geven. Liederen, die behoren tot het gangbare 
kerkelijke repertoire en daarom bekend mogen worden verondersteld, worden alleen bij titel 
vermeld.

Verbindende teksten die de voorganger tussen onderdelen van de liturgie heeft uitgespro-
ken en liturgische teksten, die als korte citaten zijn opgenomen, worden in de hoofdtekst 
tussen aanhalingstekens (“---”) geplaatst. In het geval van langere citaten zal ook typografisch 
zichtbaar gemaakt worden dat het om een andere tekst dan de hoofdtekst gaat. Deze teksten 
zullen ‘inspringen’ en er zal een ander lettertype gebruikt worden. Om deze bronteksten hel-
der te kunnen onderscheiden worden van langere delen uit de interviews, die eveneens op 
deze manier kunnen worden geciteerd, duid ik deze bronteksten steeds aan met de letter B 
en een daarmee verbonden volgnummer (e.g.: B1, B2 etc.). De volgnummers tellen door de 
hoofdstukken heen op. Daardoor kan ik ook verderop in dit boek makkelijk terugwijzen naar 
de deze bronteksten en kan de lezer ze makkelijker terugvinden. 

Er worden ook kortere of langere brokstukken tekst uit de interviews geciteerd. Het inter-
view is de etnografische ingang tot de belevingen van en de betekenisgevingen aan de kerk-
dienst door voorgangers en kerkgangers. Martin Hoondert formuleerde het zo: “Wat ik ver-
zamel, zijn verhalen van deelnemers, waarmee zij betekenis geven aan hun ritueel handelen 
(…)”.290 

Het trefwoord is ‘verhalen’, die net als de geobserveerde liturgievieringen kunnen worden 
geanalyseerd en geïnterpreteerd. Verhalen hebben belevingen en belevenissen, meningen, vi-
sies en zingevingen tot inhoud. Ze illustreren, adstrueren of complementeren de analyses van 
de geobserveerde kerkdiensten en de interpretaties van die analyses. Maar ze hebben niet de 
pretentie wetenschappelijke inzichten te bieden. Het zijn en blijven verhalen. Omdat zij als 
verhalen strikt persoonlijke uitingen van mensen zijn, noemde Ronald Grimes ze personal 
narratives.291 Korte citaten uit de interviews worden in de hoofdtekst tussen aanhalingstekens 
(“---”) geplaatst. De langere citaten uit interviews duid ik aan met de letter N van narratives 
en een daarmee verbonden volgnummer (e.g. N1, N2 etc.). Ook in het geval van deze narra-
tives tellen de volgnummers door de hoofdstukken heen op. Net als de bronteksten worden 
de narratives ook typografisch aangeduid door ‘inspringen’ en een van dat van de hoofdtekst 
afwijkend lettertype.

2.3. Terminologie: ‘stiltecentrum’ of ‘kerk’?
Over het algemeen wordt de ‘liturgische ruimte’ in de inrichtingen van Justitie ‘stiltecen-

trum’ genoemd. De term is een erfenis uit het recente verleden. In de zeventiger en tachtiger 
jaren van de vorige eeuw kwamen overal stiltecentra op, waar men zich in stilte kon terugtrek-
ken. Die stiltecentra waren soms ook bedoeld als (para)liturgische ruimten. Daarom kon het 

288  VAN DUN & OENEMA, (1997), Deel B5.
289  Seven and Friends is een uit zeven leden bestaande muziekgroep (de Seven), die bij gelegenheid wordt aangevuld met 
vrienden (de Friends) en die vanuit haar christelijke overtuiging in eerste instantie optrad met Kerstmis in gevangenissen in 
Heerhugowaard en omstreken, maar later zich is gaan ‘specialiseren’ om de kerkdiensten ook in andere gevangeniskerken 
muzikaal (mee) te verzorgen, hetzij life, hetzij middels cd-albums die de groep daartoe heeft gemaakt: de cd’s Praise in Prison 
I en II; zie voor meer info: www. studio-aror.nl/Seven [laatst geraadpleegd 17 januari 2011].
290  HOONDERT (2006), 81.
291  GRIMES (2000), 9-11.
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woord stiltecentrum ook synoniem worden voor kerk(ruimte), kerkzaal, kapel.
In justitiële inrichtingen verdient de met stiltecentrum aangeduide ruimte deze naam 

meestal niet, omdat zij niet echt kan worden gebruikt voor beleving van stilte. De ruimte is 
meestal alleen bij gelegenheid toegankelijk.292 De term stiltecentrum wordt in justitiële inrich-
tingen vandaag de dag meer gebezigd als een neutrale benaming, vanwege de aanwezigheid 
van andere dan christelijke godsdienstige en levensbeschouwelijke denominaties die ook van 
de ‘liturgische ruimte’, die aan de Geestelijke Verzorging is toegewezen, gebruik maken. Het 
stiltecentrum doet in veel inrichtingen dan ook dienst als een multireligieuze (rituele) ruimte, 
terwijl het bovendien vaak ook – ondanks verzet van de Geestelijke Verzorging daartegen – 
voor multifunctioneel gebruik door andere disciplines dan de Geestelijke Verzorging wordt 
ingezet.293 

Ik geef er desondanks de voorkeur aan de ‘liturgische ruimte’ in het perspectief van vie-
ren in het vervolg van dit boek ‘kerk’, te noemen, met ‘kerkruimte’ of ‘kerkzaal’ als mogelijke 
alternatieven. In dezelfde lijn ligt het gebruik van de in het voorgaande al meerdere keren ge-
bruikte woorden ‘kerkgemeenschap’, ‘kerkdienst’ en ‘kerkgangers’, welke laatste twee termen 
overigens tot het gewone spraakgebruik in het gevangeniswezen behoren. 

292  Vgl. VAN DUN (2008a), 8. 
293  Vgl. MANAGEMENTTEAM EN ONDERNEMINGSRAAD (2009), (1): het derde aandachtspunt van dit rapport 
verwoordt ‘nieuw beleid’ dat door de geestelijk verzorgers in de inrichtingen van Justitie nog in overleg met de plaatselijke 
directies geïmplementeerd moet worden: “Het karakter, de vertrouwelijkheid en de gerichtheid van geestelijke verzorging 
laat geen ander gebruik van het stiltecentrum toe dan voor geestelijke verzorging. Het stiltecentrum is derhalve geen 
multifunctionele ruimte, maar wel een ruimte die door alle denominaties voor alle diensten te gebruiken is”. 
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Hoofdstuk 2
“Het uur was vol van verlangen…”
(De voorganger over zijn kerkdienst van 14 september 2008)

1. Enkele aantekeningen vooraf

1.1 Voorganger en informanten
In september 2008 heb ik een tbs-kliniek bezocht. Ik duid deze instelling in het vervolg 

van dit boek aan als ‘de kliniek’. De voorganger in de kliniek is 49 jaar. Hij is een ervaren justi-
tiepastor. Al vanaf zijn afstuderen is hij als justitiepastor werkzaam. Zijn liturgische vorming 
deed hij vooral op in de praktijk, eerst tijdens twee stages tijdens de afronding van zijn studie 
(waarvan een in een justitiële inrichting) en later, na aanstelling als justitiepastor, geïnspireerd 
door de collega die hij opvolgde. Zijn kerkambtelijke status is die van pastoraal werker.

Op maandag 8 september heb ik de voorganger geïnterviewd over zijn visie op liturgie en 
liturgisch voorgaan. Op de zondag daaraanvolgend, 14 september, heb ik de kerkdienst in de 
kliniek geobserveerd. Op woensdag 24 september, heb ik over die kerkdienst met de voorgan-
ger, met een vrijwilligster294 en met een drietal patiënten295, die allen de kerkdienst hadden 
meegevierd, gesprekken gevoerd. 

1.2. De samenstelling van de kerkgemeenschap in de kliniek
De vieringen in de kliniek zijn doorgaans oecumenisch van opzet en dus in beginsel voor 

wie zich tot een van de christelijke denominaties rekent toegankelijk. Maar in de praktijk kan 
iedere bewoner die wil meevieren aan de kerkdienst deelnemen. In de dagen voorafgaand aan 
de viering van 14 september 2008 waren de patiënten, zoals gebruikelijk, ad valvas door de 
voorganger uitgenodigd. In de uitnodiging werden het thema van de dienst en enkele bijzon-
derheden vermeld: 

N1: “ Beste mensen, komende zondag is het thema van de kerkdienst verlangen ... Het wordt volgens mij een 
bijzondere dienst omdat R., de zanger en gitarist die onze gast zal zijn, Gods goedheid en grootheid aan den lijve 
heeft ondervonden. Zoals elke zondag is iedereen van harte welkom. We drinken eerst koffie vanaf 10:15 uur … 
Om 11:00 uur beginnen we met de kerkdienst …”.

‘Kerk’ in de gevangenis kan niet zonder vrijwilligers. Zij vormen de trait d’union met de 
kerk en de samenleving ‘buiten’. Dat geldt evenzeer voor de kerk in de kliniek. Zo wordt het 
verwoord door vrijwilligster R.:

N2: “…Ikzelf vind het belangrijk dat de mensen, die hier worden verpleegd, die hier patiënt zijn, dat die ook 
contact houden met andere mensen van buiten de kliniek. Als ik een bijdrage kan leveren, dat mensen weer 
vertrouwen hebben, dat mensen later de stap weer kunnen maken naar de gewone wereld, dan vind ik dat heel 
belangrijk…”. 

Zo wordt het naar zijn zeggen ook beleefd door longstayer F., die al zesentwintig jaar in de 
tbs heeft doorgebracht: 

294  R., 64 jaar, Duits-Nederlandse en rooms-katholiek.
295  C. (64 jaar, lidmaat van de Evangelische Broedergemeenschap en Surinamer), F. (60 jaar, gereformeerd en Nederlander) 
en M. (28 jaar , Surinamer en rooms-katholiek).
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N3: “...Waarom ga ik naar de kerk?...Bij elke kerkdienst zijn vrijwilligers aanwezig, dus op die manier de band met 
de maatschappij behouden, er toch nog bij te horen, en dan ten tweede, ja persoonlijk zeg ik bij m’n eigen: ik vind 
soms echt wel eens bemoediging, soms vind ik ook wel ‘ns troost, soms doet het me niks…”. 

Op de morgen van 14 september 2008 kwamen er drie vrijwilligers, drie dames van mid-
delbare leeftijd uit een parochie in de omgeving, om samen met acht patiënten van de kliniek 
de kerkdienst te vieren. Daarnaast was een jonge man speciaal uitgenodigd om – zoals in de 
uitnodiging al te lezen staat – de viering muzikaal te omlijsten. Tijdens de dienst zou hij een 
getuigenis afleggen van zijn na veel wederwaardigheden herwonnen geloof.

Er waren ook drie personeelsleden aanwezig bij de kerkdienst. Dat is eigen aan het vieren 
van kerkdiensten in een justitiële setting. Zij zijn namens het management van de inrichting 
de dragers van zijn verantwoordelijkheid voor de kerkgangers en de personifiëring van zijn 
voortdurende zorg voor beheersmatigheid en veiligheid. In totaal waren er, inclusief de voor-
ganger en mijzelf, zeventien mensen aanwezig bij de kerkdienst.

2. De kerkruimte van de kliniek

2.1. Beschrijving
De kliniek beschikt over een kapel als kerkruimte. Grote dubbele deuren met grepen als 

engelenvleugels geven toegang tot een voorhal. Boven de deuren is een fraai gesneden hou-
ten architraaf aangebracht. In de voorhal is er rechts een glasmozaïek in gele en oranje tin-
ten, recht vooruit een gelijkelijk uitgevoerde toegangsdeur tot een doopkapel, links eenzelfde 
soort toegangsdeur naar de kapel.

De kapel is als een rechthoek als gebouwd. Zij heeft een grondvlak van ongeveer tien 
bij vijftien meter en is een meter of vier hoog. Boven aan de lange zijden zijn smalle ramen. 
Mijn standpunt bij deze beschrijving is iets van het midden van een van de lange zijden van 
die rechthoek (zie plattegrond). Langs drie wanden is er een verhoogde loopruimte, die drie 
treden hoger ligt dan de vloer van de kapel. Dit verhoog heeft een grintgewassen vloer, de ver-
diepte vloerruimte die erdoor ontstaat is belegd met parket. Rondkijkend vanuit mijn stand-
punt is aan mijn rechterhand een korte zijde van de rechthoek, een wit gestuukte muur met 
een lage houten lambrisering, waarop op ongeveer twee meter hoogte een steen met daar weer 
een corpusloos kruis op is bevestigd. Vóór die muur is – twee treden naar beneden en over 
ongeveer tweederde van het verhoog – een priesterkoor, nog één trede hoger dan de kerk-
vloer, met daarop een granieten altaar in tafelmodel. Naast dat altaar staan twee lezenaars, 
voor mij, die naar de voorkant van het altaar kijkt, links van het altaar één die eenvoudig van 
opzet is (voet, poot en drager voor een boek) en voor mij rechts van het altaar, op de kerkvloer 
een ambo met op het front eenzelfde motief als op de deuren van de kapel. Aan de simpele 
lezenaar is een groen velum opgehangen met de afbeelding van een boek. Op die lezenaar 
ligt een groot ‘handgeschreven’ evangeliarium296, dat is opengeslagen bij het evangelie van de 
‘Derde zondag door het Jaar’ en kennelijk dus niet (meer) wordt gebruikt. 

Over het altaar ligt een groen velum met op het aan de voorzijde van het altaar afhangend 
deel een afbeelding van een mand met broden en daaronder twee vissen. Over het velum ligt 
een glasplaat die zo breed is als het velum en zo diep als het altaarblad. Op het altaar staan 
twee veelkleurige kaarsen in de vorm van obelisken en – voor mij links – een lege kandelaar. 
Rechts naast het velum ligt een dienblad met een aantal avondmaalsbekertjes, een grote beker 

296  Bedoeld is het in 1988 door pater Jos Lammers SDS uitgegeven evangeliarium voor de jaren A, B en C, dat door zr. 
Emmanuëlla Claessens OCSO uit de abdij van Brecht (B) speciaal voor de liturgie werd gekalligrafeerd.
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en een kan. Alles is van grijskleurig keramiek en afgedekt met twee witte servetten of corpo-
ralen. Later blijken daar nog een lege ciborieschaal, een grote broodschaal (zo groot als een 
behoorlijke fruitschaal) en nog een tweede grote beker onder schuil te gaan. 

Tussen de ambo en het altaar staat – op het priesterkoor – een houten kandelaar met een 
kleine paaskaars. De kandelaar is even hoog als het altaar. Op de muur ter linkerzijde van het 
altaar (nog steeds bezien vanuit mijn standpunt) is een Mariabeeld op console aangebracht. 
Daaronder staan een wierookstandaard met wierookvat en scheepje en een kandelaar met een 
grote kaars. Daarvoor weer staat een bank. Er staat een kaarsentafel voor de bank. Tegen de 
wand achter het altaar staan ook een dergelijke bank en een kleine credenstafel.

In het verdiepte grondvlak staat – met de kopse kant haaks op het stenen altaar – een litur-
gische tafel, die door de voorganger “de avondmaalstafel” wordt genoemd. Aan deze avond-
maalstafel worden de kerkdiensten gehouden. Er staan een zestiental stoelen omheen in twee 
rijen. Op de avondmaalstafel staat aan de kopse kant vóór het stenen altaar een boekstandaard 
met een klein formaat Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004, aan de andere kopse kant 
staat een kunstbloemstuk. Tussen de boekstandaard met de Bijbel en het bloemstuk liggen 
twee smalle groene vela, met daarop twee kandelaars met kaarsen. Aan de kant van de boek-
standaard met de Bijbel staat ook een soort ‘spaarpot’. Tijdens de kerkdienst wordt die voor 
de collecte gebruikt.

Het verdiepte vloervlak wordt aan de zijde tegenover het stenen altaar afgegrensd door 
een muurtje met twee smalle doorgangen naar het omliggende verhoog, een in het midden en 
een (van mij uit gezien) tegen de wand aan de overkant. Bij die doorgang staat een hoge kast. 
De doorgangen zijn allebei trapjes van drie treden. De doorgang in het midden is door middel 
van een plank begaanbaar gemaakt voor rolstoelen. Tegen dit muurtje aan staan aan mijn kant 
een drietal stoelen, waarop het toezichthoudende personeel tijdens de kerkdienst gaat zitten. 

Tegen de wand aan deze korte zijde is een pendant van het kruis aangebracht: een wat 
forsere steen met een console waarop een bronskleurig ornament is aangebracht dat het mid-
den houdt tussen een T-kruis en de grepen op de deurvleugels. Tegen die wand staat ook een 
orgel, met daarbij een kastje met muziekpartituren en daarboven een leesplank met geestelijke 
lectuur voor de patiënten van de kliniek. Op de hoek van het muurtje staat een uitgehold 
houten boomstammetje met daarop de Griekse lettercombinaties ‘Α’ en ‘Ω’ aan de ene kant en 
‘Χ’ en ’Ρ’ aan de andere kant. Het is een wijwatervat zonder wijwater. Het zou trouwens gaan 
lekken, als er wijwater in zou zijn, want het is gescheurd. Op de muur waar ik voor sta is een 
groot koperen kruis bevestigd, met achter de dwarsbalk een palmtakje. Ook dit kruis heeft 
geen corpus. Vlak daarnaast staat nog een piano met kruk tegen de muur.
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Figuur 4: interieur van de kapel van de kliniek

2.2. Plattegrond

 Figuur 5: plattegrond van de kapel van de kliniek
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3. Observatie van de viering

3.1. Zondag 14 september 2008, 09.00-10.55 uur: laatste voorbereidingen
1. De koster is aan het stenen altaar in de weer met een pak druivensap en het avondmaals-

stel. Ik zie hem het druivensap eerst overgieten in de kan en daarna met de kan een flinke slok 
van het druivensap in de avondmaalsbekertjes schenken. Ik vraag hem waarom hij dat zo doet. 
“Omdat een pak druivensap zo moeilijk giet”, zegt hij. “Niet omdat het heilig is, hoor”, voegt 
hij eraan toe. Als hij klaar is met schenken, brengt hij de grote broodschaal en de kan met drui-
vensap naar de avondmaalstafel, waaraan de viering gehouden zal gaan worden. Hij plaatst de 
schaal en de kan tussen de kandelaars met kaarsen. In de broodschaal blijken (kleine) matzes te 
liggen. De koster breekt een paar matzes in stukjes, legt die in de broodschaal en legt daar weer 
een ongebroken matze bovenop. Hij haalt het dienblad met de kleine bekertjes en met een grote 
beker midden daartussen en plaatst dat ook op de tafel tussen de kandelaars met kaarsen. Het 
dienblad, de broodschaal en de kan worden daarna met servetten afgedekt. Na de kerkdienst 
heb ik de voorganger gevraagd waarom hij matzes en druivensap gebruikte. Hij gaf drie redenen:  
a) het werd zo al gedaan voor hij in de kliniek kwam; b) de patiënten mogen geen alcohol drin-
ken; c) hij wil elke vergelijking met een eucharistieviering tegen gaan. 

2. Vanuit een ooghoek zie ik, dat de voorganger de boekstandaard met de Bijbel, die op de 
avondmaalstafel staat, wegneemt. De Bijbel legt hij op de ambo, de lege boekstandaard zet hij 
midden op het stenen altaar op de glasplaat. Dan neemt hij ook de voor hem bestemde stoel aan 
de kopse kant van de avondmaalstafel weg.

3. De koster steekt tenslotte de kaarsen aan: de twee kaarsen op de avondmaalstafel en de 
paaskaars. De voorganger steekt de kaars aan voor het Mariabeeld en herschikt de kandelaar en 
het meubilair daarvoor een beetje. De koster ziet hem daar bezig bij het wierookvat en vraagt 
of hij wierook mag klaar maken. Hij wil alles wel eens “in een flinke, lekkere reuk zetten”. De 
voorganger reageert negatief op dit verzoek. 

Legenda:



100 | Deel II

4. We gaan naar de ruimte waar de kerkgangers zich vanuit de diverse afdelingen verzame-
len bij een kopje koffie. Die is een lange gang verwijderd van de kapel. We drinken koffie van 
ongeveer 10.15 uur tot tegen 11.00 uur. Tegen 11.00 uur besluit de voorganger dat het tijd is om 
te gaan vieren. De kerkgangers wandelen door de gang naar de kapel, terwijl sommigen de ‘ta-
felgesprekken’ die ze bij de koffie begonnen waren op zachte toon voortzetten tot ze bij de kapel 
gekomen zijn. Een van de kerkgangers deelt in de voorhal van de kapel de liturgieboekjes uit, die 
op een piëdestal bij de deur klaar hebben gelegen. De voorganger krijgt van iedereen een hand 
bij de deur van de kapel. De voorganger draagt een donkerbruin colbert met een beige pantalon 
en een fris gestreept overhemd. Geen liturgisch gewaad. Een van de patiënten gaat meteen na 
binnenkomst in de kapel naar de kaarsentafel, neemt een handvol kaarsen, steekt ze een voor een 
aan. De rest gaat meteen op een stoel zitten. Ook al zitten er maar zeventien (17) mensen, het 
lijkt toch aardig vol. Dan begint de viering. 

3.2. Observatie met tijdsschema
11.00: De voorganger gaat aan de kopse kant van de avondmaalstafel staan, met zijn rug 

naar het stenen altaar. Een van de patiënten (die voor de dienst al kaarsjes brandde) zegt op 
dat moment: “Welkom” en de voorganger sluit zich daarbij aan. Hij heet iedereen welkom (de 
vrijwilligers, de personeelsleden, de zanger/gitarist) en legt het thema van de kerkdienst uit: 
“Verlangen, ons verlangen en Gods verlangen”. Dit welkom loopt uit op de uitnodiging om het 
openingslied te gaan zingen: “We beginnen met een danklied (…) een eenvoudig lied: Dank 
U voor deze nieuwe morgen”. 

11.05: “Lied Dank U voor deze nieuwe morgen”. Vrijwel iedere aanwezige, behalve twee 
van de personeelsleden, zingt uit volle borst mee.

11.07: De voorganger leidt het thema van de dienst verder in. In het tekstboekje staat als 
rubriek nu ook ‘Inleiding’ aangegeven. De voorganger heeft vooraf op papier een tekst opge-
steld:

B1: “Inleiding
Dankbaarheid (…) waarom? Waarvoor? (...) “Dank U dat Gij in alle lijden toch steeds bij ons zijt.” Die weten-
schap (…) je wéét dat God bij je is en met je begaan is, díe ervaring dat maakt dat je weet dat Gods liefde geen 
grenzen kent. “Oh God ik wil U danken dat ik danken kan.” (…) Wij zijn hier samengekomen, in het besef dat het 
leven veel heeft om dank voor te zeggen, en om in dat besef God te prijzen en om naar zijn Woord te luisteren en 
met elkaar het leven te vieren”. 

Maar hij houdt – zonder deze vooraf geschreven tekst te gebruiken – de inleiding uit zijn 
hoofd en in andere bewoordingen. De kerkgangers luisteren aandachtig naar deze woorden, 
die eindigden met het benoemen van het gevoel, dat God bij je is, “wat een aantal van jullie al 
eens is gegeven (…)”. Dan komt de voorganger tot een afsluiting: “Verlangen is het thema van 
deze dienst, onze verlangens, maar ook Gods verlangen staat hier centraal. Laten we bidden 
om in deze dienst ons hart te openen voor Hem…”.

11.12: Zonder enige onderbreking gaat de voorganger over naar het openingsgebed:

B2: “Goede God, we zijn hier verzameld in uw huis. Zomaar mensen bij elkaar gekomen, ieder met zijn en haar 
eigen levensverhaal. Verlangende mensen zijn we, God. En we weten: U kent onze verlangens, U kent ook de pijn 
die daarmee gemoeid gaat. U weet ook van de onbereikbaarheid, U weet ook van de eenzaamheid.(…) En U 
wilt ons laten weten, dat U dat weet.(…) Open ons hart voor uw genade, voor uw inspiratie, uw heilige Geest. 
Open ons hart voor uw vergeving, open ons hart, opdat het vervult moge raken, dit uur. Vandaag, deze week, van 
de manier waarop U bij ons wilt zijn. Dat ons dat kracht, levenskracht, geestkracht mag geven. God, Uw Zoon 
Jezus is onze wegbereider, onze leidsman. Het is in zijn naam dat we dit aan U vragen. Amen”. 
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De voorganger maakt tijdens het bidden een orante-gebaar. Zijn ogen houdt hij gesloten. 
Hij bidt ingetogen, al naar gelang het in hem op dit moment opkomt. In de beleving van de 
kerkgangers duurt het gebed (met de voorgaande inleiding) kennelijk lang. In het begin bid-
den de kerkgangers nog wel met de ogen dicht mee, maar tegen wat wordt verwacht/verhoopt 
als het einde van het gebed worden ze ongedurig. De aandacht verslapt en ze bewegen onge-
duldig. Sommigen gaan een paar keer verzitten. Het “Amen” komt twee minuten na aanvang 
van het gebed, om 11.14. De kerkgangers zeggen het mee met een ‘opgeluchte’ ondertoon.

11.15: Meteen daarop wordt “een pelgrimslied, Psalm 130”, voorgelezen. De psalm wordt 
ingeleid met een korte uitleg van wat een pelgrim en een pelgrimslied zijn. De voorganger 
draagt zelf de psalm voor uit het liturgieboekje, terwijl alle aanwezigen meelezen in hun 
exemplaar. 

11.18: Nadat de psalm is voorgelezen nodigt de voorganger iedereen uit om een kaarsje 
aan te komen steken: 

B3:”…Vanuit dat pelgrimslied is het een stapje om een kaars aan te steken, een symbool, wij mensen onder-
weg, die op dit moment van bezinning, van rust, deze tussenstop vanmorgen hier, samengekomen zijn in deze 
kerk om een kaars aan te steken voor…iemand. Enkelvoud, meervoud, dichtbij, ver weg, met wie je het goed 
hebt of met wie je juist een spanning voelt, maar voor wie je het goede wenst. Voor jezelf misschien. Laten we 
dat nu doen”. Hier bij die kaarsjes die branden. Voor wie dat wil…” . 

Een voor een komt een aantal patiënten naar voren en steekt een of soms meerdere kaars-
jes aan. De patiënten die meedoen bidden bij hun aangestoken kaarsje(s). Een enkele keer zegt 
iemand er bijna hardop iets min of meer verstaanbaars bij. Een kerkganger zegt dat hij een 
kaars aansteekt “voor ons allemaal, want wij zijn allemaal zondaars”. Die laatste zin herhaalt 
hij nog eens. Het is tijdens het kaarsjes aansteken niet echt stil. Er wordt gelopen, gefluisterd, 
er is soms zacht wat muziek: de zanger/gitarist tokkelt zo nu en dan op zijn gitaar. Er is even 
gewoon verder niets te doen. Tijdens het kaarsjes aansteken staat de voorganger in de buurt 
van de kaarsentafel, misschien om toe te zien, of om te helpen, maar doet niets.

11.23: Na het kaarsenritueel leest de voorganger de perikoop Sir. 27:30-28:7. Hij leest de 
tekst voor uit het liturgieboekje. Iedereen leest weer met hem mee in het eigen exemplaar. 

11.24: Na de lezing zegt de voorganger, ter inleiding op het volgende lied, De Rivier: 

B4: “…Het woord zonde is al gevallen, ’n kaars, een tekst over zonde en vergeving, nu een lied, in relatie ge-
bracht tot Jezus: ‘Here Jezus neem mijn leven, ik leg alles voor U neer. Leid mij steeds weer naar het water, ik wil 
U daar ontmoeten, Heer’. Het water dat zuivert, het doopwater, het water dat telkens weer reinigt. Dit lied: ‘Al 
mijn zonden, al mijn zorgen’…”. 

B5: “Lied: De Rivier
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet 
mij hier…”.

 
Dan doet zich een technisch mankement voor. De voorganger schakelt per ongeluk de 

voicerecorder uit en weet niet hoe die weer aan te zetten. Door dit technisch mankement ont-
staat er na het lied even een korte pauze in de kerkdienst, waarin de voicerecorder weer moet 
worden aangezet. Het is even – ongeveer anderhalve minuut – ‘gedwongen’ echt helemaal stil. 
De eerste keer in deze viering. 

11:29: De voorganger nodigt met een korte inleiding uit om te gaan luisteren naar het 
evangelie. De evangelielezing is Mt. 18:21-35. Ook deze tekst leest hij, zoals alle voorgaande 
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lezingen, voor uit het liturgieboekje. Iedereen leest – zittend – ook nu weer de tekst mee uit 
zijn of haar eigen liturgieboekje. Er is geen directe communicatie tussen voorganger en toe-
hoorders tijdens het lezen. Dat geldt eigenlijk voor de hele viering tot nu toe, wanneer er een 
tekst aan de orde is, die afgedrukt is in het liturgieboekje. De voorganger eindigt met: “tot 
zover de woorden van het heilig evangelie”.

11.31: De voorganger begint aan zijn preek, die hij heeft uitgeschreven: 

B6: “…Ieder huisje heeft zijn kruisje. En het gezegde zegt dat je kracht naar kruis krijgt. Maar wat als je vindt dat 
je kruis wel erg zwaar is? Omdat je leven gekenmerkt wordt door tegenslagen …Of als je verslaafd geraakt bent 
en er niet meer van af kunt …Als alle kracht om verder te leven voor je gevoel ontbreekt …Als er niemand is 
die je leven nog betekenis en glans geeft… Jezus houdt ons voor dat God een liefhebbende God is die het geluk 
voor mensen wil, dat God een medelijdende God is, dat zelfs een onbetaalbare schuld voor God op te lossen is”. 

Het papier met de preek lag op de avondmaalstafel. Tijdens de hele preek houdt de voor-
ganger zowel het liturgieboekje als het papier met de tekst van de preek in zijn beide handen. 
Met beide handen en met wat daarin is onderstreept de voorganger daarom zijn woorden. 
De voorganger lijkt vast te houden aan zijn tekst, maar preekt veel uitgebreider. Tijdens de 
preek lijkt iedereen aandachtig te luisteren. Er is niet één keer een kuchje te horen. Alleen de 
gitarist/zanger tokkelt in het begin nog wat op zijn gitaar. Aan het einde van zijn preek – en al 
wat preluderend op het lied dat zou volgen – vertelt de voorganger over de zanger/gitarist. Op 
dat moment begint die opnieuw op zijn gitaar te tokkelen, heel zachtjes. 
De voorganger nodigt hem aan het eind van zijn preek uit tot het afleggen van een getuigenis 
van zijn geloof: 

B7: “…R., onze gitarist heb ik in de gevangenis leren kennen. (…) Ik wil R. vragen om ons iets te vertellen over 
zijn leven, zijn geloof, hoop en liefde. En om iets te vertellen over het liedje dat we zo gaan zingen: Als een hert 
dat verlangt naar levend water…”. 

De zanger/gitarist vertelt: 

N4: “…Het ging eigenlijk heel goed met mij. Maar ik raakte verslaafd aan drugs. Daardoor raakte ik alles kwijt… 
ik kwam in de goot terecht. Maar ik ging verder met mijn drugsgebruik en ik deed alles wat God verboden had. 
Ik bleef bezig met alles wat een mens in zich kan proppen. Ik voelde me toen net als de jongen uit Lukas 15, de 
‘Verloren Zoon’. Misschien ken je dat verhaal wel. … Tot ik op een gegeven moment in ‘Horeb’ terecht kwam, 
een christelijke woongemeenschap in Beekbergen.297 En daar ging ik beseffen, dat God in mijn leven gekomen 
was. Ik noem dat moment, dat breekpunt, mijn bekering. Ik zal dat moment nooit meer vergeten. Ik voelde met 
terugwerkende kracht dat God bij me was. Toen moest ik nog een half jaar zitten. Ik voelde daar – achter de 
muren, hoe dik ze ook waren – dat God daar was. Daar voelde ik me vrij. Ik voelde me toen nog een ‘babychristen’ 
die nog veel moest groeien in geloof. Nu heb ik gekozen om Jezus te volgen. Ik wil een dienaar van Hem zijn, 
van de allerhoogste Koning. … En dat is pure genade! Pure genade, zoals dat ook vandaag is, nu ik hier bij jullie 
mag zijn…”

Als de zanger/gitarist spreekt, overtuigd en overtuigend, eenvoudig maar eerlijk, ontmoet 
hij luid uitgesproken instemming bij een aantal kerkgangers en bij de vrijwilligsters. 

11.45: De zanger/gitarist zet het lied Als een hert dat verlangt naar water (naar psalm 42:2) 
in:

297  De Stichting ‘Horeb’ te Beekbergen is een christelijk opvangtehuis voor verslaafden en ex-gedetineerden.
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B8: “Lied: Als een hert dat verlangt naar water
Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is 
voor U..”.

Het lied is kort, maar wordt een aantal keren herhaald. De kerkgangers zingen allemaal 
mee, behalve de koster. Ze zingen het ook steeds vuriger mee. Aan het einde van het lied be-
lonen ze hun gezamenlijke zingen met applaus. 

11:49: De voorganger kondigt de collecte aan. Hij noemt de collecte een “symbolisch ge-
baar”, een kleine bijdrage die “sterk wordt doordat we samen met elkaar iets doen, doordat 
we samen delen”. De collecte is bestemd voor “kinderen in Afrika, een tehuis in Ethiopië” en 
getuige de woorden van de voorganger is dat elke zondag van dit jaar de bestemming van het 
collectegeld. Daarna zegt hij: “(…) en aansluitend vieren wij de maaltijd”. 

11.50: De koster gaat rond met de ‘spaarpot’ (“de collecteschaal”, noemde de voorganger 
die). Onder de collecte is het stil. Alleen de koster fluistert soms iets tegen een kerkganger. 
Ondertussen gaat de voorganger naar het midden van de avondmaalstafel, haalt de servetten 
van de avondmaalsbekertjes, de grote beker, de kan en de broodschaal weg en giet wat drui-
vensap in de grote beker. Hij neemt deze beker en de broodschaal mee naar zijn plaats aan de 
kopse kant van de avondmaalstafel en zet ze daar op de tafel.

11.53: De koster is klaar met collecteren en zet de ‘spaarpot’ weer midden op de avond-
maalstafel. De voorganger leidt de agapèviering in, onder meer door het woord ‘agapè’ uit te 
leggen. Hij zegt: 

B9: “…Agapè betekent liefde, (…) van mensen die met elkaar een gemeenschap vormen, die met elkaar het 
leven delen, oog hebben, vervuld zijn van, niet van ‘ego’, maar van ‘alter’, van elkaar, van de ander. Ieder draagt 
zijn steentje bij en ieder plukt er de vruchten van. (…) Het is de soort liefde , die God is en die God bedoeld heeft, 
die het verlangen volledig symboliseert… en realiseert”.

De voorganger wijst erop dat het nu volgende dankgebed gebeden moet worden “door 
pastor en allen”. Het is de eerste keer in deze viering, dat de kerkgangers uitgenodigd worden 
om hardop mee te bidden door de acclamaties in het “agapè dankgebed” te zeggen. Dat doen 
ze dan ook allemaal: 

B10: “Het agapè dankgebed
Pastor:
Heer onze God, Gij houdt niet op ons nabij te zijn. Van oudsher koestert Gij uw mensen en voedt het (sic!). Met 
vaderlijke hand leidt Gij het door de woestijn, met liefde zijt Gij onder ons steeds aanwezig. 
Allen: 
Gezegend zijt Gij Heer, want Gij wilt met ons zijn: God met ons.
Pastor: 
Zoals Gij uw volk voedde met manna in de woestijn, zo voedt Gij ons vandaag met levend brood. Zoals Gij uw 
mensen hebt geleid naar een land van melk en honing, zo leidt Gij ons vandaag op een weg van hoop. Zoals Gij 
uw Zoon door de dood heen tot leven hebt gewekt, zo wilt Gij ook ons nieuw leven schenken.
Allen: 
Gezegend zijt Gij Heer, want Gij wilt met ons zijn: God met ons.
Pastor:
Laat daarom uw blik op ons rusten en zie hoe wij hier voor U staan: onthand, kleinmoedig en verscheurd, maar 
ook met hoop en vertrouwen. Onze wereld hongert naar vrijheid, wij hebben U nodig, we kunnen niet zonder de 
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helende werking van uw Geest, uw levensadem.
Allen: 
Gezegend zijt Gij Heer, want Gij wilt met ons zijn: God met ons.
Pastor:
Dat Uw Geest over ons kome, ons mag bezielen, en het werk van onze handen mag bezielen, onze gaven voor U 
en voor elkaar, zo bidden we. En dat wij mogen groeien tot één lichaam, tot uw gemeenschap van mensen die 
door uw liefde geraakt zijn. 
Allen: 
Gezegend zijt Gij Heer, want Gij wilt met ons zijn: God met ons.
Pastor:
Door het heilige vuur van Jezus’ naastenliefde aangestoken verlangen we naar vrede en gerechtigheid voor ons 
en voor al uw mensen. In dankbare nagedachtenis aan Hem delen we met elkaar het brood en de beker van uw 
heil”. 298 

De voorganger maakt een orante-gebaar als hij het “agapè dankgebed” begint te bidden. 
Hij heeft daarbij tegelijkertijd zijn tekstboekje in zijn linkerhand. Al gauw wordt het orante-
gebaar gelaten voor wat het is en houdt de voorganger zijn tekstboekje weer met beide han-
den vast. Bij de passage, waarin gebeden wordt om de komst van de Geest over de aanwezige 
gemeenschap, over “het werk van onze handen (…) onze gaven voor U en voor elkaar”, her-
neemt hij met zijn ene vrije hand het orante-gebaar. 

11.56: De voorganger vervolgt meteen na de slotregels van het “agapè dankgebed” met 
de uitnodiging tot het Onzevader: “We zingen het Onzevader dat Jezus ons geleerd heeft”. Na 
deze uitnodiging breekt de voorganger de ene nog ongebroken matze in de broodschaal. Er 
wordt een parafrase op het Onzevader gezongen op de melodie van I am sailing. Tijdens het 
lied houdt de voorganger de beker en de broodschaal hooggeheven:

B11: “Onze Vader (I am sailing) 
Onze Vader, onze Vader, ging Uw Naam maar in het rond als een lopend vuur van liefde, morgenlicht en warm-
tebron…”. 

De voorganger moet het lied ‘trekken’; het wordt erg ‘slepend’ gezongen. Hij tikt de maat 
op de grond met zijn voet mee. 

11.58: Nu volgt de nuttiging. In het liturgieboekje wordt die aangeduid met de rubriek 
“De agapè viering”. Als uitnodiging op de “de agapè viering” leest de voorganger een tekst 
voor die onder het kopje “Volmaaktheid” in het liturgieboekje staat:

B12: “Volmaaktheid
Wanneer ik God in mijn leven toelaat, dan laat ik het Goede in mijn leven toe. Daar werkt het en breidt het zich 
uit en verdringt het mijn gebreken en mijn onvolmaaktheid”.299

298  Het gebruikte communiegebed komt uit: Werkgroep voor Liturgie Heeswijk (2005), Communiegebeden. Teksten en 
ideeën voor een communieviering (Teksten voor Liturgie 3), 36-37. De oorspronkelijke tekst laat lezen: “Van oudsher koestert 
Gij uw volk (cursivering vD) en voedt het”.
299  De tekst Volmaaktheid is een vertaling uit het Duits. De voorganger kon de auteur niet meer achterhalen. De Duitse tekst 
luidt: “Vollkommenheit. Wenn ich Gott in mein Leben lasse,/ lasse ich das Gute in mein Leben./ Dort wirkt es und breitet 
sich aus/ und verdrängt den Mangel/ und die Unvollkommenheit”. 
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Daarna vervolgt hij: 

B13: “…Verlangen naar God, verlangen naar volmaaktheid, brood en wijn (sic!), teken van Christus. We zijn 
genodigd tot deze symbolische maaltijd. Wie zich geroepen voelt dele met ons brood en wijn…”. 

De koster komt naar de avondmaalstafel, de voorganger zet de grote beker terug tussen de 
kleine avondmaalsbekertjes op het dienblad. De koster neemt het dienblad, de voorganger de 
broodschaal en beiden stellen zich voor het stenen altaar op voor het uitreiken van de stukjes 
gebroken matze en het druivensap. De voorganger geeft ieder die naar voren komt een stukje 
matze en zegt daarbij: “Zo wil de Heer bij je zijn”. De koster houdt aan ieder het dienblad voor 
en iedereen doopt ofwel in in de grote beker, ofwel neemt een klein bekertje met druivensap 
mee naar zijn plaats. Wie zijn bekertje daar heeft leeggedronken zet het – in groeiende sta-
peltjes – terug midden op de avondmaalstafel. Tijdens de nuttiging is het, op het geluid van 
bewegende mensen na, stil. Als het brood en het druivensap zijn rondgedeeld, zetten de voor-
ganger en de koster de broodschaal en het dienblad met de beker en de overgebleven bekertjes 
terug midden op de avondmaalstafel. De koster zet daar ook de stapeltjes lege bekertjes en de 
kan met druivensap weer op en voorganger en koster dekken alles weer af met de servetten. 
Als dat klaar is gaan beiden naar hun plaats. De koster gaat zitten, de voorganger gaat naar de 
kopse kant van de avondmaalstafel terug. 

12.02: Dan komt er ineens een vraag van een kerkganger: “Waarom heeft … (de voorgan-
ger) de grote beker niet samen met de misdienaar leeggedronken? Want dat hoort volgens mij 
zo”. (Wat bijna niemand heeft gezien: deze kerkganger heeft even tevoren de grote beker aan 
de voorganger aangereikt, nadat hijzelf als laatste een stukje brood had gekregen). De voor-
ganger antwoordt: “De kleine bekertjes zijn om te drinken, de grote beker is om in te dopen”. 
De vraagsteller persisteert: “Maar het moet anders”, waarop de voorganger zich gedwongen 
voelt zijn excuses te maken. Hij zegt: “Ik heb het niet in mijn hart afgewezen (dat verwijt de 
vraagsteller hem), maar ik dacht dat we dat hier zo gewend zijn: de kleine bekertjes om te 
drinken en de grote beker om in te dopen”. En besluit met: “Jij leert mij, hoe wij hier gewend 
zijn”. Sommige kerkgangers lachen wat met de kwestie, anderen zijn het met deze kerkganger 
eens. 

12.03: De voorganger gaat over ‘tot de orde’ en deelt mee – omwille van de tijd– dat hij 
een in het liturgieboekje opgenomen gedicht (van een gedetineerde) overslaat en het slotge-
bed “Elkaar tot zegen” zal gaan bidden. Hij vraagt iedereen om bij dit gebed te gaan staan. 
Het is de eerste keer in deze viering dat expliciet om lichamelijke actie van de kerkgangers 
wordt gevraagd. Behoudens het lopen naar de kaarsentafel om een kaarsje aan te steken en het 
lopen naar de communie en terug, heeft iedereen de hele dienst op zijn of haar stoel gezeten. 
Iedereen, behalve de personeelsleden, gaat staan en een paar mensen maken samen met de 
voorganger een orante-gebaar. De voorganger heeft voor dit gebed zijn liturgieboekje op de 
avondmaalstafel neergelegd. De zegen sluit meteen aan op de laatste regel van dit gebed. De 
voorganger zegent de kerkgangers met een kruisteken: 

B14: “Elkaar tot zegen 
Heer, maak ons tot mensen naar het voorbeeld van uw Zoon: met ogen die niet alleen kijken,maar ook kunnen 
aanzien met oren die niet alleen horen, maar ook kunnen luisteren met een mond die niet alleen praat, maar ook 
kan aanspreken.(…) Want zo Heer zijn wij gezegend en elkaar tot zegen. Zegene ons in de naam van de Vader, 
de Zoon en de heilige Geest. Amen”.
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12.05: De voorganger zegt dat we tot besluit “een mooi” slotlied gaan zingen, en dat “we 
daar ook bij kunnen blijven staan”. Iedereen blijft staan, behalve de personeelsleden, die nog 
steeds op hun stoel zitten. Het slotlied is Create in me a clean heart, naar psalm 51:12-13:

B15: “Slotlied: Create in me a clean heart
Create in me a clean heart O God and renew a right spirit within me. Cast me not away from Thy presence O Lord.
Take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation and renew a right Spirit within me”.

Ook tijdens dit lied neemt een enkeling (van de vrijwilligsters) weer een orante-houding 
aan. Als het lied gezongen is zegt de voorganger tegen de zanger/gitarist: “R., erg bedankt”, 
waarop de kerkgangers kort applaudisseren. De voorganger zegt vervolgens toe iedereen nog 
een hand te geven bij het weggaan en bedankt allen voor hun komst en inzet bij deze viering. 
Het is 12.15 u. geworden. 

4. Nadere beschrijving en eerste analyse en interpretatie; aanzet tot evaluatie 

4.1. De plaats om te vieren; het gebruik van de (kerk)ruimte
In alle interviews komt naar voren dat men in de kliniek tevreden is met de kerkruimte. 

Dat is niet verwonderlijk. Het is een kapel, in een hoek aangebouwd aan het hoofdgebouw 
van de kliniek, waar men als men er binnengaat als het ware ‘even’ de sfeer van de kliniek kan 
verlaten. De kapel is door haar ligging een metafoor van het ‘autonoom’ bestaan dat ‘de kerk’ 
binnen de kliniek kan leiden. In de kapelruimte en haar inrichting wordt zichtbaar, dat daar 
de dagelijkse gang van zaken van het (behandel)regiem van de kliniek wordt doorbroken. De 
kapel heeft volgens de voorganger en de kerkgangers eigen kwaliteit: “(…) (zij nodigt uit) tot 
bezinning en expressie en (kan) stil (…) maken. Er zijn ook genoeg rituele zaken om naar te 
kijken: kaarsen, bloemen, een Mariabeeld, kruisen, een Bijbelboek, die daarbij helpen”. “De 
ruimte helpt om tot rust te komen” (R., vrijwilligster). “Fijne kerk, die sterk maakt tegen de 
week” (C., patiënt). “De kerk helpt je om stil te staan bij God” (M., patiënt). 

De kapel heeft twee liturgische centra: naast de liturgische tafel, waar aan gevierd wordt, 
is er het grote granieten altaar, dat ook is ‘aangekleed’ en daardoor mee functioneert. Op het 
stenen altaar staat tot het begin van de viering het avondmaalsstel. Daaraan worden – zij 
het buiten aanwezigheid van de kerkgangers en zonder uitgesproken ritueel – ook de eerste 
toebereidselen voor de viering getroffen. De avondmaalsbekertjes worden daar gevuld met 
druivensap. In de buurt van het altaar bevinden zich de paaskaars, de kaarsentafel en het 
Mariabeeld. 

Door de dubbele dispositie van altaar en avondmaalstafel is er sprake van ‘een kerk’ in de 
kerk. Zonder grote bouwkundige ingrepen is in de grote en onveranderlijke kapelruimte door 
de plaatsing van een tafel met stoelen er omheen een kleinschaliger en huiselijker liturgische 
ruimte gecreëerd. Het gebruik van een liturgische tafel met stoelen er omheen is vermoedelijk 
voortgekomen uit een protestants initiatief. De voorganger noemt deze liturgische tafel in 
onze gesprekken steevast “avondmaalstafel” (§ 2.1). De kapel was eerst uitsluitend geschikt 
voor de katholieke liturgie.

Vóór aanvang van de viering wordt er, totdat alle kerkgangers aanwezig zijn, koffie ge-
dronken. We raken hiermee al vóór de kerkdienst aan een nagestreefde kwaliteit van het ri-
tueel, die we zouden kunnen omschrijven als ‘ontmoeting’. Terwijl het in andere inrichtingen 
van Justitie de gewoonte is om achteraf, na de viering, deze voort te zetten in een informele 
ontmoeting (vooral van de aanwezige vrijwilligers met de kerkgangers) onder het genot van 
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een kopje koffie, verzamelen de kerkgangers in de kliniek zich vanuit de diverse afdelingen in 
– wat de voorganger noemt – “het hart van de inrichting” om bij een kop koffie elkaar vooraf 
te ontmoeten en op elkaar te wachten voor de kerkdienst. Mensen missen elkaar daardoor 
eerder en gaan naar elkaar vragen. Waar elders in het informele samenzijn de kerkgemeen-
schap na de viering wordt gesocialiseerd en de nadruk komt te liggen op het afscheid nemen 
van elkaar, wordt de door de week sluimerende kerkgemeenschap van de kliniek als het ware 
vóór de viering al tot leven gewekt. 

Voor het koffiedrinken vóór de kerkdienst wordt in de kliniek ruim de tijd genomen, bijna 
drie kwartier. De kerkgangers nemen voor het koffiedrinken plaats aan een tafel, wie eerst 
gekomen zijn schenken voor wie later gekomen is de koffie in. Het koffiedrinken wordt daar-
door een extraliturgisch ritueel. Er wordt al vóór de kerkdienst tafelgemeenschap gesticht, die 
wordt voortgezet en voltooid in de liturgische tafelgemeenschap. 

Vanuit “het hart van de inrichting” gaat men gezamenlijk over naar de andere dimensie 
van het samen kerk zijn, het vieren. Eerder (§ 3.1, 4) beschreef ik de gang van de koffie naar 
de kapel. Door sommigen werd een gesprek, dat begonnen was bij de koffie, voortgezet. Maar 
dat ging op zachte toon. Er was een andere, ingetogener stemming over de kerkgangers geko-
men dan er was onder het koffie drinken. De kerkgangers hebben hun looptempo aangepast 
aan elkaar: ze lopen allen in hetzelfde tempo en blijven als groep bij elkaar. Dat duidt op een 
spontane ritualisering van het gaan naar de kapel. Men vindt dit samen optrekken naar de 
kapel – zo bleek uit de gesprekken over de viering – ook een belangrijke verworvenheid en 
een teken van saamhorigheid. 

Deze ‘intrede’ werd niet gekenmerkt door een formele ritualisering. In historisch perspec-
tief zou men deze wijze van doen – trekken van een ‘verzamelplaats’ naar de kerk waar men 
gaat vieren – ‘stationeel’ kunnen noemen.300 Door in te spelen op de spontane ritualisering 
van de gezamenlijke kerkgang, bijvoorbeeld door onderweg samen al een passend ‘intrede-
lied’ te zingen, zou de saamhorigheid nog sterker kunnen beleefd kunnen worden.

De voorganger en de kerkgangers nemen op een ‘eigen’ wijze tijdens de viering plaats in 
de kapel. De viering voltrekt zich niet aan het altaar, maar rondom de avondmaalstafel. De 
kerkgangers zitten om de avondmaalstafel heen, ze zijn symbolisch aan tafel gezeten. Deze 
opstelling rondom de tafel is wel te kwalificeren als een verbijzondering van de zogenaamde 
communio-opstelling.301 De voorganger beschouwt de eerste christenen, die na de verrijzenis 
bij elkaar thuis samenkwamen “om het brood te breken” (Hand. 2:46) als de typos van zijn 
eigen, kleine en op bescheiden wijze vierende kerkgemeenschap. In het voorgesprek van 8 
september 2008 zei hij daarover: 

N5: “…In de samenkomst op zondagmorgen (…) zijn we (…), en dat van zondag op zondag, de eerste 
christenen die ontdekken, dat het graf leeg is en die aangespoord worden om elkaar op te zoeken en om die 
navolging van Jezus gestalte te geven, handen en voeten te geven, elkaar te herinneren wat Hij heeft gedaan, 
daarop aangesproken te worden, daarover enthousiast te raken..”.

De voorganger zei bovendien – toen hij in dat gesprek het liturgisch gebruik van de kapel-
ruimte beschreef – als terloops ook dat er “aan tafel plaats is voor 10 à 12 mensen”. Niet alleen 
de eerste christenen staan model voor de vierende kerkgemeenschap van de kliniek, ook de 

300  Zie voor het gebruik van een ‘verzamelplaats’ (collectakerk) als startpunt voor een processie naar een statiekerk: 
SNIJDERS (1958-1962), k. 428-429, ‘Collecta’; zie voor de traditie om in een statiekerk te vieren: DE WOLF (1965-1968), k. 
2581-2582, ‘Statiekerk’.
301  POST (2010), 42-43.
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herinnering aan de Twaalf die met Jezus het Laatste Avondmaal vierden resoneert mee in de 
gekozen opstelling. Maar er wordt door de voorganger geen eucharistie gevierd. De voorgan-
ger is als katholiek pastoraal werker daartoe niet bevoegd. Bovendien onderscheidt hij – zo 
zei hij in het voorgesprek – “zijn zondagse liturgie van de ‘grote’, officiële liturgie van de kerk”. 
Zijn viering is daarom een agapèviering, een liefdemaal, zoals de eerste christenen naast de 
Eucharistie zouden hebben gevierd.302 

In de overwegingen die tot de keuze voor de agapè hebben geleid werd het reguliere alter-
natief voor de eucharistie, een Woord- en Communiedienst, als onvoldoende en bovendien 
onpraktisch afgewezen. Ik kom in de deelparagrafen 4.3 en 4.4 van dit hoofdstuk terug op 
deze specifieke kijk van de voorganger op zijn kerkgemeenschap en zijn liturgie. 

Het ‘zitten aan tafel’ van de vierende gemeenschap, maakt de viering enerzijds statisch: 
bijna de hele tijd blijven de kerkgangers op hun stoelen zitten. Het wordt anderzijds niet 
consequent doorgevoerd. De voorganger zelf zit niet mee aan tafel. De stoel die voor hem 
gereed stond heeft hij vóór de viering eigenhandig weggezet (§ 3.1, 2). Hij blijft gedurende de 
hele viering staan en distantieert zich door die afwijkende lichaamshouding van de langs de 
tafel zittende kerkgangers: hij zit niet in hun midden, hij staat tegenover hen. De plaats van 
de voorganger, aan het hoofd van de tafel, wordt daardoor de plaats waar ‘het heilige’ gebeurt. 
Vóór de viering werd deze plaats gemarkeerd door een boekstandaard met een opengeslagen 
Bijbel. De voorganger zette de boekstandaard met Bijbel weg om ruimte op tafel te scheppen: 
aan het begin van de maaltijdviering zou hij daar de grote broodschaal met de grote beker 
plaatsen.303 De kopse kant van de tafel is zijn ‘altaar’. De ‘kernrite’ van de agapè, de symbo-
lische maaltijd, vindt niet aan tafel plaats waar men dat zou verwachten. “Brood en wijn”, 
zoals de voorganger het zei bij de uitnodiging tot de nuttiging (§ 3.2, B9), worden niet aan 
tafel doorgegeven aan elkaar, maar op de plaats van de voorganger als communie aangereikt. 
Tenslotte is er het kaarsenritueel. De kerkgangers gaan elders in de ruimte, in de buurt van het 
Mariabeeld, hun kaarsjes aansteken. Wat de plaats van de voorganger, de communie en het 
kaarsenritueel betreft wint een katholiek liturgisch scenario het van een fictieve vroegchriste-
lijke (maar feitelijk protestantse) ruimtelijke dispositie. 

302  Zie voor de agapè als het mogelijke maaltijdkader van de vroegste eucharistie: JUNGMANN (1966), I, 20-25.
303  Vgl. hierboven, § 3.1, 2 en 3.2, 11.50.



Hoofdstuk 2 | 109

4.2. De structuur van de viering en de voorbereiding daarvan
4.2.1. De structuur van de viering

De orde van dienst, het scenario of de structuur van de viering van 14 september 2008 in 
de kliniek is als volgt in schema te brengen: 

 • Welkom (zonder kruisteken) en inleiding op het thema (‘Verlangen’)
•• Lied: Dank u voor deze nieuwe morgen 
•• Uitgebreidere inleiding op het thema 
•• Gebed
•• Lezing 1: Psalm 130 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
•• Kaarsenritueel (eventueel met eigen voorbeden van de kerkgangers).
•• Lezing 2: Sir. 27:30-28:7 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
•• Tussenzang 1: De Rivier
•• Lezing 3: Mt. 18:21-35 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
•• Overweging (en getuigenis van de zanger/gitarist)
•• Tussenzang 2: Als een hert dat verlangt naar levend water
•• Collecte en toebereiding van de (grote) beker
••  “Agapè dankgebed”
•• Broodbreking en uitnodiging tot het bidden van het Onzevader
•• Gezongen parafrase van het Onzevader
•• Tekst ‘Volmaaktheid’
•• “De Agapé viering” (delen van matze en druivensap)
•• Gedicht ‘Vrijheid’ (weggevallen)
•• Gebed ‘Elkaar tot zegen’ (zegengebed)
•• Slotlied: Create in me 

Figuur 6: De viering in de kliniek van 14 september 2008 

De viering vertoont een klassieke opbouw en is op het eerste zicht vergelijkbaar met een 
eucharistieviering. Maar evenzo goed kan men de viering beschouwen als een volgens “oecu-
menisch-katholieke” inzichten ingerichte avondmaalsviering.304 Dat laatste is waarschijnlijk 
het geval. De voorganger antwoordde op mijn vraag naar het ‘waarom’ van het gebruik van 
matzes en druivensap, ondermeer dat dat al zo werd gedaan vóór hij in de kliniek kwam 
werken. De keuze voor druivensap in plaats van wijn lijkt, afgezien van de andere argumen-
ten, door protestants voorbeeld ingegeven. In de protestantse avondmaalstraditie wordt vaker 
druivensap in plaats van wijn gebruikt (§ 3.1, 1). Een tweede argument voor mijn veronder-
stelling vind ik in het interview met C., die een discussie begon met de voorganger over de 
juiste wijze van de nuttiging van de grote beker (§ 3.2, 12.02). Gevraagd naar het ‘waarom’ 
van zijn optreden tegen de voorganger zegt C. “dat (de voorganger) het anders deed dan de 
protestant (cursivering vD)”.305 Dit antwoord impliceert dat de kerkgangers gewend zijn dat 
de protestantse en katholieke voorgangers in de kliniek eenzelfde orde van dienst volgen. Een 
derde argument vind ik tenslotte in de gewoonte de viering gezeten om een tafel, die door de 

304  Vgl. DIENSTBOEK (1998), 4 en 154-174.
305  Vgl. verderop in dit hoofdstuk, § 4.3, N7.
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voorganger “avondmaalstafel” wordt genoemd, te houden en door het gebruik van een avond-
maalsstel. Ook deze gegevenheden ondersteunen de veronderstelling dat de in de kliniek ge-
volgde ordo naar haar oorspronkelijke ontwerp is aan te merken als een avondmaalsviering.

In de teksten en liederen306 die voor de viering gekozen zijn spelen zowel de thema’s ‘ver-
geving’ als ‘verlangen’ een rol. In psalm 130 vinden we beide thema’s, in de lezingen uit Sirach 
en Matteüs en het lied De Rivier (§ 3.2, B5) het thema ‘vergeving’, in het lied Als een hert (§ 
3.2, B8) weer het thema ‘verlangen’. Alle Bijbelse teksten die tijdens de viering worden gelezen 
zijn genomen uit de Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 van het Nederlands Bijbel 
Genootschap en de Katholieke Bijbelstichting.

Volgens de liturgische kalender wordt op 14 september het feest van Kruisverheffing ge-
vierd. Wanneer 14 september op zondag valt heeft het feest voorrang op de ‘gewone’ zon-
dagsliturgie. Daar heeft de voorganger geen rekening mee gehouden. Hij is uitgegaan van de 
eerste lezing en het evangelie van – in het leesrooster doortellend – de 24e Zondag door het 
Jaar A: Sir. 27:30-28:7 en Mt. 18:21-35.307 

Na het openingslied en de inleidende woorden van de voorganger (§ 3.2, B1) wordt de 
Dienst van het Woord geopend met een gebed (§ 3.2, B2). Een formele schuldbelijdenis en 
toezegging van vergeving ontbreekt. Op het gebed volgt de lezingensectie, waarvan Psalm 
130 de eerste lezing uitmaakt. Psalm 130 wordt gescheiden van de tweede lezing, Sir. 27:30-
28:7, door het kaarsenritueel. Dit ritueel (dat kennelijk als iets eigens van de kerkgangers 
wordt beschouwd – de voorganger neemt er niet aan deel) wordt in verband gebracht met de 
inhoud van Psalm 130, die daaraan voorafgaand werd gelezen. Het kaarsenritueel wordt door 
de voorganger naar aanleiding van de psalm omschreven als een ‘gaan tot God’ (“een stapje”) 
en als een van de doelen van de liturgische samenkomst. De voorganger geeft aan het ritueel 
trekken mee van voorbeden. De kaarsjes kunnen aangestoken worden voor “…iemand, en-
kelvoud, meervoud” of voor de kerkgangers zelf (§ 3.2., B3). Dat laatste inspireert een van de 
kerkgangers om bij het aansteken een voorbede uit te spreken “voor ons allemaal, want wij 
zijn allemaal zondaars”. Dan volgen de lezingen uit Jezus Sirach en het evangelie van Matteüs 
met hun tussenzang. 

De ‘Tussenzangen 1 en 2’ functioneren op verschillende wijzen. ‘Tussenzang 1’, het lied 
De Rivier, die van de tweede lezing over leidt naar het evangelie, heeft – gezien de inleidende 
woorden van de voorganger en de nadruk die hij daarbij legt op de zonde en de herinnering 
aan de doop (§ 3.2, B4) – ook een rituele betekenis: het lied is bedoeld als een boeteritueel dat 
oproept tot stille belijdenis van schuld en een gezongen gebed om vergeving. Zoals het kaar-
senritueel de overgang vormt van de eerste naar de tweede lezing, zo vormt dit ritueel gekleur-
de lied de overgang van de tweede lezing naar de evangelielezing en bereidt het daarop voor.

‘Tussenzang 2’, Als een hert, is een overgangszang. De Dienst van het Woord wordt er mee 
afgesloten en de Dienst van de Tafel mee geopend. Een geloofsbelijdenis en voorbeden als be-
sluit van de Woorddienst ontbreken. De Dienst van de Tafel begint met de inzameling van de 
gaven van de kerkgangers, terwijl de grote beker met druivensap uit de kan wordt toebereid. 

Dat er een inzameling van geldelijke gaven plaatsvindt is bijzonder. In de kliniek beschik-
ken de patiënten over contant geld. Dat is niet zo in penitentiaire inrichtingen. Deze bij-
zondere omstandigheid biedt de mogelijkheid om de toebereiding van de gaven van brood 

306  Wat de vindplaatsen van de liederen betreft: zie voor het lied Dank U voor deze nieuwe morgen (tekst van Michel van 
der Plas) TROMP (z.j.), nr. 163; voor het lied De Rivier http://www.songteksten.nl/songteksten/77849/opwekking/642-de-
rivier-.htm [laatst geraadpleegd 17 januari 2011]; voor Als een hert dat verlangt naar levend water de cd Praise in Prison, II 
(Seven and Friends, 2009), nr.11 en voor Create in me de cd Praise in prison, I (Seven and Friends, 2007), nr.14.
307  Vgl. LECTIONARIUM (1971), A-cyclus, 326 en 329, nrs.179 en181.
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en wijn en de aanbieding daarvan aan God (die in deze viering achterwege werd gelaten) te 
verbinden met de geldelijke gaven die de kerkgangers zelf hebben aangedragen. De gaven van 
brood en wijn kunnen zo heel concreet tekens van zelfgave van de kerkgangers aan God en 
van hun verbondenheid en solidariteit met kerk en wereld worden. Een van de geïnterviewde 
patiënten, M., was zo geraakt door en enthousiast over de inzameling tijdens de vieringen in 
de kliniek, dat hij die als “het hoogtepunt” van de viering kwalificeerde. Hij vertelde dat de 
patiënten, na suggesties van de Geestelijke Verzorging gekregen te hebben, het doel van de 
collecte (een kindertehuis in Ethiopië) zelf hadden vastgesteld. De collecte opent volgens hem 
voor ingesloten mensen een venster naar de wereld en een mogelijkheid om heel concreet 
goed te doen. Dat brengt dynamiek in de viering, een beweging van ‘binnen’ naar ‘buiten’, die 
bijdraagt aan de onderlinge saamhorigheid en gemeenschap mee opbouwt. Dat is er ook de 
reden van, dat ik in het Handboek justitiepastoraat ervoor heb gepleit naar mogelijkheden te 
zoeken om in de vieringen in justitiële setting toch tekens van zelfgave en solidariteit te kun-
nen stellen, ook waar het bezit van contant geld niet is toegestaan. Dat zou naar mijn mening 
niet alleen moeten gebeuren in eucharistievieringen, maar evenzogoed in gebeds- of com-
muniediensten .308 

Het “agapè dankgebed” (§ 3.2, B10) opent met een benoeming en actualisering van de mag-
nalia, die God betoonde aan het Joodse volk en aan zijn Zoon Jezus, roept God vervolgens 
aan om naar ons om te zien en laat bidden om de gave van de heilige Geest over de gaven en 
over ons, opdat wij deze gaven delend met elkaar één lichaam mogen worden (epiclesis) en 
besluit met een anamnese van Jezus, tot wiens gedachtenis wij “het brood en de beker van uw 
heil” delen. Zowel in de aanroeping van God om naar ons om te zien als in de laatste anam-
netische passus komt het thema ‘verlangen’ weer naar voren. 

Het lied Onzevader is een parafrase van het Bijbelse Onzevader (vgl. Mt. 6:9-14) op de 
melodie van I am sailing (§ 3.2, B11). Het wordt door de voorganger ingeleid met de woorden: 
“We zingen het Onzevader dat Jezus ons geleerd heeft”. Daarmee suggereert de voorganger 
een werkelijkheid die niet tot stand komt. De tekst van het Onzevader-lied is niet die ‘welke 
Jezus ons leerde’, maar een die een tekstdichter heeft samengesteld op basis van de thema’s van 
het oorspronkelijke Onzevader.309 Men moet zich om meerdere en uiteenlopende redenen – 
catechetische, pastoraal-theologische, liturgietheologische en oecumenische – afvragen of het 
gepast is om wat ons in de Schrift is overgeleverd als ‘het gebed van de Heer’ te veranderen.310 
Roy Rappaport noemde formulieren en gebeden als deze “ultimate sacred postulates”.311 Mar-
cel Barnard kwalificeerde ze als “het fundament onder de (rituele) orde (die) bij alle variaties 
binnen de orde(…) eenheid garanderen”.312 

De tekst “Volmaaktheid” (§ 3.2, B12) is bedoeld als een korte bezinning voor de nuttiging. 
Het toelaten van Gods goedheid ‘in ons’ wordt in deze tekst omschreven als een geneesmid-
del tegen onze gebreken en onvolmaaktheid. Door de voorganger wordt dat gelijk gesteld aan 
het nuttigen van de matze en het druivensap als “teken van Christus” – de voorganger spreekt 
spontaan over “brood en wijn” (§ 3.2, B13) – waardoor het nuttigen van de matze en het drui-
vensap wordt tot een divina medicina.

Het afsluitend gebed “Elkaar tot zegen” (§ 3.2, B14) heeft de teneur van een voorbede voor 
onszelf, waarin wordt gevraagd om een goed gebruik van onze zintuigen (“ogen, oren”), van 

308  VAN DUN (2009), 328 e.v..
309  TROMP (z.j.), nr. 175.
310  VAN DUN (2009), 317.
311  RAPPAPORT (1999), 263 e.v..
312  BARNARD (2001a), 51-53, m.n. 52.
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ons spreken, van ons begrijpen (“ons verstand”), van onze inborst (“ons hart”) en onze handen 
en voeten. Het gebed besluit met een zingeving aan deze bede: “Want zo, Heer, (als Gij ons zo 
maakt) zijn wij gezegend en elkaar tot zegen”. 

Het slotlied is het in inrichtingen van Justitie geliefde Create in me a clean heart, naar de 
verzen 12 en 13 van psalm 51, die in de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 luiden: “Schep, o 
God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, verban mij niet uit 
uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg” (§ 3.2, B15) . 

4.2.2. De voorbereiding van de viering 
De voorganger bereidt zijn viering in de loop van de week die daaraan voorafgaat alleen 

voor. Patiënten uit de kliniek of vrijwilligers van ‘buiten’ participeren niet in de voorberei-
ding. Er zijn verschillende voorgegeven kaders die de richting bepalen bij de vormgeving 
en de themastelling van de liturgie. De vormgeving van de liturgie wordt op de eerste plaats 
bepaald door ‘de liturgische gewoonte’ van de kliniek. Vermoedelijk is een van oorsprong 
protestantse ordo en vormgeving daarbij leidend geweest. De voorganger voegt zich naar die 
‘liturgische gewoonte’ van de kliniek en noemt de orde van dienst die in zijn viering wordt 
gevolgd dan ook ‘eigen’. 

Een tweede voorgegeven kader is het liturgisch tekstmateriaal. Als eerste uitgangspunt 
zijn er de Schriftlezingen die in het oecumenisch leesrooster worden opgegeven en waaraan 
wordt vastgehouden. De lezingen bepalen op de eerste plaats het thema van de viering. In ge-
sprekken met patiënten door de week worden die lezingen soms min of meer ‘uitgediept’, wat 
kan helpen bij de voorbereiding van de preek. Verdere tekstbronnen die de voorganger ge-
bruikt zijn eigen verzamelingen gedichten en gebeden en het internet. Met dat laatste bedoelt 
de voorganger overigens niet de liturgische tips van en voor collega’s op de website van het 
rooms-katholiek justitiepastoraat.313 De officiële liturgische boeken van de Rooms-katholieke 
Kerk gebruikt hij niet bij zijn voorbereidingen.

De themastelling hangt, naast van de lezingen die in het oecumenisch leesrooster worden 
opgegeven, ook af van de tijd van het jaar, de liturgische tijd en de seizoenen. Toch wordt het 
thema van de viering ondanks deze inperkingen tamelijk vrij door de voorganger gekozen. De 
onderliggende algemene thematiek die eigenlijk elke zondag aan de orde komt aan de hand 
van bij de lezingen en de jaartijd passende en geactualiseerde voorbeelden is, dat je “door dik 
en dun op de steun van het geloof in God mag vertrouwen”. Om die gedachte te ondersteunen 
kunnen ook eigentijdse verhalen, gedichten en levensverhalen worden gekozen. Dat leidde op 
14 september 2008 tot een dubbel thema: de lezingen van de viering hebben ‘vergeving’ als 
thema. De voorganger legde ‘vergeving’ en ‘vergeven’ uit als een exponent van een wederzijds 
‘verlangen’, van God naar de mens en van de mens naar God. ‘Verlangen’ was het hoofdthema 
van de viering.

De liedkeuze hangt mede af van het repertoire van de dienstdoende organist of pianist (in 
de viering van 14 september 2008 was dat het repertoire van de zanger/gitarist). De voorkeur 
van de voorganger gaat de laatste tijd uit naar ‘opwekkingsliederen’. Ook de zogenaamde “ge-
vangenisbundel” is een bron.314 Doel van de liedkeuze is een emotionele religieuze ervaring 
bij de kerkgangers oproepen. De voorganger zei daarover: “…mensen moeten geraakt wor-
den. Huub Oosterhuis is wel mooi, maar niet gekend”. ‘Opwekkingsliederen’ bergen zeker de 
kracht in zich om mensen op hun gemoed te werken en daardoor eventueel tot in hun ziel 

313  www.gevangenispastor.nl > In de Bajeskerk >.
314  VAN DUN & OENEMA (1997), Deel B.5, bij een aantal oudgedienden onder de justitiepastores en -predikanten ook 
bekend in de vorm van een ‘zwarte gevangenisringband’. 
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aan te spreken. De tegenstanders ervan hebben dan ook juist kritiek op de mystagogische 
krachten die door het zingen van deze liederen lijken te worden opgeroepen. Het gaat er vol-
gens deze antagonisten niet zozeer om “dat mensen geraakt worden”, maar vooral dat er een 
“aanraking van God”, een directe en mystieke Godservaring, in het zingen van deze liederen 
wordt nagestreefd.315 Met de keuze voor ‘opwekkingsliederen’, zo valt te concluderen, probeert 
de voorganger mystagogische potentie te geven aan zijn viering. 

In lijn hiermee is de voorkeur van de voorganger voor “evangeliserend, pinksterachtig”, 
kortom geïmproviseerd bidden, al naar gelang het hart en de Geest hem woorden ingeven. Zo 
bidden heeft volgens hem meer kracht dan het bidden van vooraf uitgeschreven gebeden. In 
de viering van 14 september 2008 was alleen het openingsgebed geïmproviseerd. De andere 
tijdens de viering uitgesproken gebeden stonden op schrift. 

De keuze voor opwekkingsliederen en die voor geïmproviseerd bidden willen aan de vie-
ring een kwaliteit meegeven die het best valt te omschrijven als ‘opwekking tot ‘aanwezig’ 
komen’, in de betekenis die Andries Govaart en Willem Marie Speelman daaraan geven: een 
‘antwoordend’ aanwezig komen van de vierende mens bij de Aanwezige.316 Het is de diepere, 
religieuze dimensie van de kwaliteit van ontmoeting, die men in de kliniek aan de vieringen 
wil meegeven en die ik al eerder signaleerde. Er wordt door de gekozen liederen en gebeden 
bewust naar gestreefd in de viering heel direct en persoonlijk de ontmoeting van God en 
mens te laten ervaren. De voorganger zegt daarover:

N6: “Wat wij met mensenwoorden en gebaren en voeten en handen pogen, daaraan kan je iets beleven wat 
dan met God van doen heeft. Dus als mensen in hun gebed hun verlangen uiten, dan is dat niet naar zichzelf 
gericht, dan is het niet naar mij gericht, ik bedoel, ik hoef het niet te horen! Ze gaan erin geloven dat Gód het 
inderdaad hoort en als ze daar een antwoord krijgen op een vraag waarmee ze al zitten, …dan is het alsof Gód 
in die kerkdienst hen een antwoord geeft...” 

De preek is volgens de voorganger vaak meditatief van opzet en relatief kort, omdat het 
thema van de viering, de boodschap, op andere momenten van de viering al genoeg wordt 
verwoord. Die insteek – de boodschap wordt ook inleidend en overbruggend verwoord – 
maakt een ‘volwassen’ preek niet alleen overbodig, maar leidt ook tot wat alle geïnterviewde 
kerkgangers unaniem en als voornaamste kritiek “een woordenbrij” noemen. De preek ont-
staat ook ‘op het laatste moment’ en is meestal niet van tevoren uitgeschreven. 

Voor 14 september 2008 was dat wel het geval. Maar de voorganger hield zich niet aan 
zijn vooraf uitgeschreven tekst. Over deze preek was hij in zijn eigen evaluatie ambivalent. Hij 
vroeg zich af of de boodschap wel was overgekomen. Hij moest de twee thema’s van de viering 
met elkaar verbinden: ‘vergeving’ vanwege de lezingen en ‘verlangen’ vanwege het algemene 
thema van de dienst. En na zijn preek volgde het persoonlijke verhaal van de zanger/gitarist, 

315  Vgl. bijvoorbeeld www.toetsalles.nl/htmldoc/opwekkingsliederen.bezwaren.htm: “En een zeer groot bezwaar is dat 
achter veel liederen de zogenaamde aanrakingstheologie zit. De liederen gaan over een aanraking van God, er wordt 
gebeden om een aanraking van God, die aanraking wordt als heel belangrijk voorgesteld, soms zelfs als de sleutel voor 
een overwinnend christenleven. De liederen gaan eigenlijk nog een stap verder dan alleen het bidden om een aanraking. 
De liederen zijn er muzikaal op ontworpen, gecomponeerd, om door het zingen van het lied zelf de gewenste aanraking 
(beleving) van God te krijgen. Om in een staat van contemplatie, van directe Godservaring te komen. De in charismatische 
kring meest gebruikte methode (techniek) om tot de gewenste Godservaring te komen is het zingen van de zogenaamde 
aanbiddingsliederen. De hele dienst is er dan op gericht, er op toegelegd, om via het opbouwen van de aanbidding te komen 
tot de ervaring van God, tot het schouwen, tot liefdesextase. Als wij aanbidden komt, zo leer men, God dichterbij, het trekt 
God aan, het doet God tot ons naderen.” [laatst geraadpleegd 17 januari 2011].
316  GOVAART & SPEELMAN (2006), 9-12.



114 | Deel II

dat beduidend meer indruk maakte op de kerkgangers en dus – zo blijkt uit de gesprekken – 
meer dan de preek bij hen is ‘blijven hangen’. 

De orde van dienst en de teksten van de voor de viering gekozen lezingen, gebeden (voor 
zover zij niet worden geïmproviseerd) en gezangen worden afgedrukt in een liturgieboekje. 
Het boekje voor de viering van 14 september 2008 zag er goed verzorgd, helder en overzich-
telijk uit. Typografisch was duidelijk aangegeven welke teksten door wie gezegd of gezongen 
dienen te worden. Het was op de meeste pagina’s geïllustreerd met plaatjes die het thema 
konden verhelderen en ook pasten bij de justitiële setting van de liturgie. 

4.3. Het rituele handelen
De voorganger beschouwt zijn zondagse liturgie als een min of meer informele samen-

komst van mensen die, zoals de eerste christenen, bijeenkomen om met elkaar “het brood te 
breken” (Hand.2:46). Binnen deze bescheiden visie op de viering past geen uitbundig ritueel 
handelen. De voorganger, die pastoraal werker is, wil ook elke vorm van ritueel handelen, dat 
naar ‘priesterlijk voorgaan’ verwijst, vermijden. Zijn kerkdienst kwalificeert hij als ‘lekenlitur-
gie’. En dat heeft verregaande consequenties.

Deze grondhouding verklaart zijn keuze om geen liturgische kleding te dragen, een kwes-
tie waaraan ik in de volgende deelparagraaf uitgebreid aandacht zal besteden vanwege de im-
plicaties ervan. Die grondhouding heeft ook een aanvaring met een van de kerkgangers (C.) 
tot gevolg, die vindt dat de voorganger de rituele nuttiging van de grote beker onjuist voltrekt. 
Zo meteen kom ik daar op terug. 

Ook al wil de voorganger zich niet ‘priesterlijk’ gedragen, en zich evenmin onderscheiden 
van de kerkgangers door het dragen van een liturgisch gewaad, hij kan er toch niet aan ont-
snappen. Door de plaats die hij aan de tafel inneemt (aan het hoofd van de tafel en staande 
gedurende de hele kerkdienst) en zijn gedrag (hij heeft duidelijk de leiding in de kerkdienst) 
onderscheidt hij zich hoe dan ook van de rond de tafel zittende gemeenschap, die zich boven-
dien gewillig voegt naar zijn aanwijzingen. 

Opmerkelijk is in dit verband de handdruk die de voorganger bij de deur van de kapel 
met iedereen wisselt (§ 3.1, 4). In het licht van de aan de kerkdienst voorafgaande, informele 
ontmoeting bij de koffie, lijkt deze geste meer dan een begroeting te zijn. Iedere nieuwkomer 
was bij de koffietafel immers al persoonlijk begroet door zowel voorganger als kerkgangers. 
De handdruk die de voorganger op dit moment van de kerkgangers krijgt is veeleer een ritu-
ele handdruk, ingegeven door de liturgische gewoonten van de kliniek, dat wil zeggen: door 
de protestantse orde van dienst, die in de vieringen in de kliniek gevolgd wordt. In een pro-
testantse gemeente wisselt de predikant vóór aanvang van de viering met de ouderling van 
dienst een handdruk om van hem zending tot voorgaan te ontvangen. In de kliniek is dat een 
handdruk met alle kerkgangers geworden. Of die zich er ook van bewust zijn, dat zij met deze 
handdruk hun voorganger ‘zending’ verlenen, is niet duidelijk. Maar één van de kerkgangers 
verwoordde dat wel met een simpel “welkom” aan de voorganger, toen die op zijn plaats was 
gaan staan (§ 3.2, 11.00). 

Voorafgaand aan de viering (in plaats van tijdens de viering door de voorganger) worden 
de avondmaalsbekertjes door de koster gevuld met druivensap en wordt door hem al een aan-
tal matzes gebroken. De koster fungeert hier als een diaken. Dat is zeker uit praktische over-
wegingen zo gearrangeerd. Maar de koster is er zich ook van bewust, dat hij een belangrijke 
en eigenlijk liturgische handeling verricht: op mijn vraag, waarom hij het druivensap niet 
rechtstreeks vanuit het pak, maar vanuit de kan in de avondmaalsbekertjes giet, antwoordt hij 
dat dat om praktische redenen gebeurt en “niet omdat het heilig is, hoor…” (§ 3.1, 1). 
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De gebaren die de voorganger tijdens de viering maakt en de handelingen die hij stelt zijn 
eenvoudig. Tijdens de gebeden maakt hij zo nu en dan een orante-gebaar. Hij giet onder de 
collecte en vóór het “agapè dankgebed” druivensap uit in de grote beker bij het midden van 
de avondmaalstafel (waar het avondmaalsstel staat), neemt vervolgens de broodschaal en de 
grote beker en plaatst ze op de tafel bij zijn eigen standplaats. Daarbij wordt niets gezegd, al-
leen gehandeld. Hij breekt één matze vóór het Onzevader. Tijdens het Onzevader-lied heft 
hij de broodschaal en beker omhoog. Hij deelt het brood uit aan de kerkgangers als bij de 
communie, geassisteerd voor wat de grote beker en bekertjes betreft door zijn koster. Aan het 
slot van het ‘zegengebed’ maakt hij een kruisteken over de kerkgangers. Van andere rituele 
handelingen is geen sprake. 

Het was de bedoeling van de voorganger dat het samen zingen van het lied De Rivier 
zou worden verstaan als een oproep tot een stille zondebelijdenis en een zingend bidden van 
een gebed om vergeving, eigen aan een ‘lekenliturgie’. Uit de interviews met de kerkgangers 
blijkt dat die bedoeling niet is overgekomen. In het lied De Rivier, wordt weliswaar een ritueel 
handelen beschreven (gaan naar de Jordaan, aan de voeten van Jezus al je zonden neerleggen 
en door Hem gedoopt worden), maar dat brengt kennelijk niet zonder meer een geestelijke 
beleving of zelfs een mystieke ervaring van die rituele handeling teweeg. 

De voorganger doet er alles aan om zijn kerkdienst niet op een eucharistieviering te laten 
lijken. Toch vinden op verschillende momenten van de agapè in zowel rituele handelingen 
als formuleringen ontleningen plaats aan het ritueel van de eucharistieviering. Dat gebeurt 
bij de stille toebereiding van de grote beker vóór het “agapè dankgebed”. Dat gebeurt tijdens 
het “agapè dankgebed” zelf, dat weliswaar geen instellingswoorden bevat, maar dat gezien de 
inhoud (magnalia Dei, epiclesis en anamnesis, geen narratio) desondanks kan worden opge-
vat als een eucharistisch gebed. Men zou het kunnen plaatsen in een traditie als die van de 
Syrische anafora van Addai en Mari. Het gebeurt bij de broodbreking vóór het Onzevader en 
bij de nuttiging. De voorganger nodigt uit om samen te delen van “brood en wijn, teken van 
Christus” (§ 3.2, B13). 

Een ritueel staat of valt met de correcte voltrekking daarvan. Dat raakt aan de performance 
of, zo men wil, aan de ars celebrandi. Het rituele handelen van de voorganger werd onder 
kritiek gesteld in een discussie die tijdens de viering ontstond tussen hem en kerkganger C., 
naar aanleiding van het niet nuttigen van de grote beker door hem en de koster. C., die als 
laatste naar voren gekomen was, had de voorganger zelf de grote beker aangereikt, nadat 
hij “de hostie” had gekregen. Wat voor C. de precieze aanleiding was tot deze ingreep in het 
ritueel blijft ook bij navragen duister. Misschien was het hem weken tevoren in een eerdere 
kerkdienst al opgevallen, dat deze voorganger de grote beker niet nuttigde en had dat hem 
toen ook gestoord. Misschien had de voorganger in zijn ogen al op andere momenten in de 
viering ‘rituele ruis’ veroorzaakt. Ook het handelen van C. bij het kaarsenritueel, waarin de 
voorganger niet participeerde, toen hij voor alle aanwezigen kaarsjes aanstak, “omdat wij al-
lemaal zondaars zijn” (dat lijkt een voorgangertekst), moeten we wellicht zien als een ingreep 
in het ritueel. Hij verweet de voorganger nu, “dat hij in zijn hart zou hebben afgewezen’’ de 
grote beker samen met de koster te nuttigen. Ritueel mag volgens hem niet zo maar veranderd 
worden. Dat blijkt uit wat hij daarover zegt:

N7: (Interviewer: “Ik heb je ook gezien toen je brood ging halen bij (de voorganger) en een beker met druivensap. 
Vind je dat erbij horen?”) (C.:) “Jawel. Maar eh, (de voorganger) heeft mij de hostie gegeven en de misdienaar (de 
koster) de beker. (De voorganger) gaf mij de hostie en ik gaf hem de beker. (De voorganger) deed het anders dan 
de protestant (de dominee). Want (de voorganger) zette de beker neer, terwijl (de voorganger) de wijn moest 
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drinken met de misdienaar. (De voorganger) wil niet en ik weet niet waarom”. (Interviewer: “Waarom vond je dat 
hij dat moest?”) (C.:) “Het is een symbool. Van het heilige. Ik kom hier elke week en ik heb, als ik in de kerk kom, 
een filmpje in mijn onderbewuste van hoe het moet”.

In tegenstelling tot wat C. denkt, heeft de voorganger niet uit onwetendheid, maar wel-
overwogen geweigerd om met de koster uit de grote beker te drinken. C. zelf uit het vermoe-
den, dat er meer achter de onwil van de voorganger om de grote beker te nuttigen zou zitten. 
De voorganger wil niet priesterlijk de beker nuttigen. En dat is precies wat C. wel wilde zien 
gebeuren. De voorganger reageert tijdens de discussie vriendelijk en laat zich schijnbaar bele-
ren door C.. Maar hij persisteert in zijn weigering de beker te nuttigen en in zijn interpretatie 
van het ritueel. 

De opvatting van de voorganger van wat wel en niet strookt met zijn ‘lekenliturgie’ door-
breekt de ideeën die zijn kerkgangers hebben over wat een ritueel behoort te zijn: dat heeft een 
vaststaand scenario, als “een filmpje in (…) (het) onderbewuste”, dat zo en niet anders moet 
worden voltrokken, omdat “het (…) symbool (is). Van het heilige”.317 Andere kerkgangers, 
vrijwilligers en patiënten, vielen C. – die in de kliniek bekend staat als iemand die geloofsza-
ken zeer serieus neemt – bij tijdens de discussie, ook al hadden ze misschien niet goed gezien 
wat er precies gebeurde. F. deelt in het met hem gehouden interview mee, dat hij C. “toch wel 
gelijk moest geven”. F. zou ook afwillen van de kleine avondmaalsbekertjes. Er zou slechts één 
beker – de grote – gebruikt moeten worden als teken van eenheid. 

4.4. Parafernalia, utensiliën en paramenten 
Er zijn veel parafernalia aanwezig in de kapel, maar er wordt geen aandacht aan besteed 

of gebruik van gemaakt. Op de met een groen velum beklede stenen altaartafel staan twee 
kaarsen die niet worden ontstoken. Terzijde van het stenen altaar staat de paaskaars. Al voor 
de dienst heeft de koster die aangestoken. Waarom de paaskaars er staat wordt door de voor-
ganger tijdens de viering niet duidelijk gemaakt. Midden op de avondmaalstafel staan twee 
brandende kaarsen, die eveneens voor aanvang van de kerkdienst zijn aangestoken. Op twee 
plaatsen aan de wanden van de kapel zijn er corpusloze kruisen, die geen andere betekenis 
lijken te hebben dan wandversiering. Op een console aan de muur staat een Mariabeeld met 
op de grond daarvoor een grote kaars. Ook die kaars wordt voor de viering aangestoken, nu 
door de voorganger. De kaarsentafel, waarop tijdens het kaarsenritueel de kaarsjes van de 
kerkgangers worden geplaatst, staat in de buurt van het Mariabeeld, en toch lijkt er geen rela-
tie te bestaan tussen deze zaken. Daarover wordt door de voorganger tenminste niets gezegd. 
Onder het Mariabeeld staat een wierookbrander die, tegen de zin van de koster (en vermoe-
delijk de kerkgangers), geen dienst doet. (§ 3.1, 3). 

De Schriftlezingen worden tijdens de viering vanuit het liturgieboekje gelezen, niet uit een 
liturgisch leesboek. Er ligt wel een evangeliarium op een van de lezenaars, maar dat wordt niet 
gebruikt. De Bijbel, die op een boekenstandaard op de avondmaalstafel lag, is vóór de dienst 
weggelegd (§ 3.1, 3). 

Als liturgisch vaatwerk wordt – naar protestantse gewoonte – een keramieken grijs ge-
kleurd avondmaalsstel gebruikt. In de voorgaande deelparagrafen heb ik daarover al genoeg-
zaam gesproken. In de kerkdienst worden druivensap en matzes gebruikt. Ook over het ge-
bruik van druivensap is al genoeg gezegd in de voorgaande deelparagrafen. De keuze om 
matzes als broodvorm te gebruiken lijkt ingegeven door de wil om de kerkdienst in de kliniek 

317  C. verwijt de voorganger gedrag dat tot een hitch leidt, een storing waardoor het ritueel niet tot een goed einde wordt 
gebracht. De grote beker moet volgens C. als afsluiting van de nuttiging worden gedronken; vgl. GRIMES (1990), 200.
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te willen vieren, zoals de eerste christenen dat na Pasen zouden zijn gaan doen. Terwijl in 
plaats van wijn in alle vrijheid druivensap wordt gebruikt, wordt het ‘voorbeeld’ van de Heer 
waar het gaat om de broodvorm, nauwgezet nagevolgd. Onder de aanname dat het Laatste 
Avondmaal een seder was, worden joodse ongedesemde paasbroden gebruikt. Daardoor is de 
viering eerder een rituele imitatie van het Laatste Avondmaal, dan van een wekelijkse ‘vroeg-
christelijke’ zondagsviering. Ter zake significant wordt weer de terloopse opmerking van de 
voorganger, dat er “aan tafel plaats is voor 10 à 12 personen” (§ 4.1). Het gebruik van matzes 
is in de joodse huisliturgie beperkt tot de paasweek, een traditie die in de vroegste kerk, toen 
zij zich nog verbonden voelde met de synagoge, ongetwijfeld ook gehouden zal zijn. De eerste 
christenen hebben, voor zover wij weten, van meet af aan ook andere, gedesemde, broodva-
rianten gebruikt.318 

De voorganger draagt tijdens de kerkdienst geen liturgische kleding. Dat is een belangrijk 
gegeven, omdat er veel aan vast blijkt te zitten. In het voorgesprek van 8 september 2008 zegt 
de voorganger hierover: 

N8: “Ik draag in de regel geen gewaad. Ik heb daarin een uitzondering gemaakt voor de Paaswake. Dus dat 
maakt het ingewikkeld. Maar ik doe het normaal gesproken niet. Ik vind dat we op de zondagmorgen hier als ge-
wone broeders en zusters, christenen, samenkomen en dat er geen onderscheid moet zijn tussen de voorganger 
en de andere kerkgangers. Dat die voorganger als voorganger wil optreden en dat die anderen daar mee instem-
men, dat is ook een praktische en welkome afspraak of vorm of oplossing voor die samenkomst. Iedereen schikt 
zich daarin en in zekere zin is het ook een voorwaarde om op die manier, op deze manier althans zoals we dat hier 
dan hebben, samen te kunnen komen. De andere kerkgangers hebben niet die liturgie voorbereid. Dat zouden ze 
misschien wel kunnen, maar ze hebben het feitelijk niet gedaan. Zij komen meer onbevangen om maar deel te 
nemen hoe het zich die zondagmorgen aan hen wordt aangereikt.(…). Het liturgisch gewaad dat zou kunnen 
veronderstellen dat die rol van voorganger zijn nog meer suggereert dan die ik eraan wil geven: ik heb niet de 
gewijde handen van de priester. Ik vertegenwoordig niet in mijn voorganger-zijn de rooms-katholieke kerk, die 
onderscheid maakt tussen clerus en leken. In de samenkomst op zondagmorgen, daarin zijn we veel meer, en dat 
van zondag op zondag, de eerste christenen die ontdekken, dat het graf leeg is en die aangespoord worden om 
elkaar op te zoeken en om die navolging van Jezus gestalte te geven, handen en voeten te geven, elkaar te herin-
neren wat Hij heeft gedaan, daarop aangesproken te worden, daarover enthousiast te raken. Daarbij past niet in 
mijn beleving een voorganger die zich van de andere kerkgangers onderscheidt door een liturgisch gewaad aan 
te trekken. Waarom dan wel met de Paaswake? En waarom wel, wanneer ik – wat ik niet mag, maar zou ik het 
mogen, dan zou ik het ook doen – als ik zou gaan dopen: omdat dat een ander liturgisch karakter heeft. Daarin 
ben ik als voorganger toch explicieter degene die het ritueel voltrekt van Pasen, degene die het licht van de ver-
rezen Heer symbolisch met die paaskaars binnenbrengt, verkondiger van de verrijzenis. Bij die rol, wat dus geen 
zondagse, terugkerende verkondiging is, niet zo expliciet, bij die rol past een liturgisch gewaad”. 

Er gaat een aantal thema’s schuil in deze uitspraak van de voorganger. ‘Kleren maken blijk-
baar de liturgische mens’. En het is, zoals de voorganger zelf zegt, inderdaad complex. In zijn 
keuze om geen liturgisch gewaad te dragen drukt hij zijn visie op zijn voorgangerschap uit in 
het perspectief van het kerkelijk ambt en van zijn positie als pastoraal werker. We moeten de 
voorganger goed verstaan. Wanneer hij zegt als voorganger in de zondagse viering “niet de 
rooms-katholieke kerk (…) (te vertegenwoordigen), die onderscheid maakt tussen clerus en 
leken” is er geen sprake van verzet tegen dat onderscheid, maar van de verwoording van een 
liturgisch ideaal. Wanneer hij min of meer sacramentele handelingen moet voltrekken, kiest 

318  SNIJDERS (1958-1962), k.328-329, ‘Brood’.
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hij er immers uitdrukkelijk wél voor een liturgisch gewaad te dragen.
De keuze om geen liturgisch gewaad te dragen tijdens gewone zondagse vieringen maakt 

duidelijk, dat de voorganger een fundamentele gelijkheid tussen zichzelf en zijn kerkgangers 
tot uitdrukking wil brengen: de voorganger weet zich net als zij een leek, want “hij heeft niet 
de gewijde handen van een priester”. Hij viert – als leek met andere leken – een ‘lekenliturgie’.

De voorganger legitimeert zijn optreden als voorganger onder gelijken, als primus inter 
pares, met een bijzondere betekenisgeving en toe-eigening van de liturgische samenkomst in 
de kliniek, volgens welke hij zijn lokale kerkgemeenschap duidt als beeld van de nog beschei-
den vierende eerste christenen na de verrijzenis, die nog niet van doen hebben gehad met 
kerkhistorische en kerkambtelijke ontwikkelingen. Daarbinnen is zijn eigen zondagse vieren 
door hem ook vormgegeven als een vroegchristelijke agapè. Zijn kerkdienst wordt door hem 
beschouwd als een vrije, niet denominatief gebonden liturgie. In de kerkdienst viert een toe-
vallige groep “gewone”, gelovige, gelijkgestemde en gelijkwaardige “broeders en zusters”.319 
In deze visie is er dan ook geen sprake van protestantse of katholieke liturgie, maar van een 
oecumenische liturgie uit de tijd van vóór de schismata die de kerk scheurden.

Liturgisch voorgangerschap wordt in deze benadering gezien als contingent, als een 
“praktische en welkome oplossing” voor het probleem van de leiding over gelijkwaardige ge-
meenteleden tijdens de kerkdiensten, eerder dan als voortvloeiend uit een kerkambtelijke 
bevoegdheid of op grond van aanstelling en competenties. De keuze voor déze voorganger als 
voorganger hangt samen met de omstandigheid dat de gemeenteleden niet hebben gepartici-
peerd in de voorbereiding van de liturgie: “…de andere kerkgangers hebben niet die liturgie 
voorbereid. Dat zouden ze misschien wel kunnen, maar ze hebben het feitelijk niet gedaan. 
Zij komen onbevangen om deel te nemen aan hoe het zich die zondagmorgen aan hen wordt 
aangereikt”. 

4.5. De rolverdeling tussen voorganger en kerkgangers en hun interactie
De rolverdeling tussen kerkgangers en voorganger in de kerkdienst in de kliniek is strak. 

Alleen de voorganger heeft de rol van actant. Hij ‘doet’ dan ook alles zelf in de viering. Hij 
leest de Schriftlezingen voor, hij bidt alle gebeden, geïmproviseerd of uitgeschreven, hij preekt 
en voltrekt alle handelingen tijdens de agapèviering. Alleen wanneer het niet anders kan ko-
men anderen in beeld: de koster om te collecteren en te assisteren bij de uitdeling van de 
matzes en de bekertjes met druivensap, de zanger/gitarist om de samenzang te leiden. 

De kerkgangers hebben (in de ogen van de voorganger en ook feitelijk) vooral een ‘ont-
vangende rol’ (§ 4.4, N8). De rust en aandacht die zij betrachten tijdens de viering zijn volgens 
de voorganger een aanwijzing dat zij zelf hun rol zo ook opvatten. Zij zingen voor het me-
rendeel mee als zij daartoe door de voorganger uitgenodigd worden. Zij worden, als hij bidt, 
verondersteld in stilte met hem mee te bidden. Ze herhalen zijn ‘amen’ na de gebeden en bid-
den de steeds weer herhaalde acclamatie in het “agapè dankgebed” mee. Dat zijn ook de enige 
gebedsteksten die bedoeld zijn om door hen luidop mee gebeden te worden. 

De kerkgangers reageren verder nauwelijks op wat de voorganger voorleest of bidt, of zegt 

319  De voorganger spreekt zijn kerkgangers overigens op geen enkel moment in de viering aan als (zijn) broeders en zusters 
(in Christus). Hij staat daarin niet alleen. Slechts tijdens één van de acht geobserveerde vieringen hoorde ik de oude ritueel-
liturgische aanspreektitel: ‘Broeders (en zusters)…’ gebruikt worden (vgl. verderop, Deel II, hoofdstuk 9, § 3.2, B90: “Zusters 
en broeders”, B92: “frère” en B101: “Sisters and brothers”). Misschien is dat een aanwijzing ervoor, dat er toch meer distantie is 
tussen de voorgangers in de justitiële inrichtingen en hun kerkgangers dan zij (in de interviews met hen) aangeven. Vgl. ook 
FLIERMAN (2000), 32, waar deze onderzoeker meldt dat iets meer dan de helft van de mannelijke justitiepastores (53%) 
zich zegt te herkennen in het communautaire beeld van de pastor als broeder tegen slechts 7% van de vrouwelijke pastores 
in het beeld van de pastor als zuster. 
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in zijn verbindende teksten en verkondiging. Dat doen ze daarentegen wel spontaan op wat 
de zanger/gitarist zegt in zijn getuigenis, wanneer de voorganger hem aan het einde van zijn 
preek ineens uitnodigt om zich voor te stellen (“iets te vertellen over zijn leven, zijn geloof, 
hoop en liefde”; § 3.2, B7) en het lied Als een hert aan te kondigen. Zij beschouwen hem als ‘één 
van hen’ en wat hij vertelt roept kennelijk te veel herkenning op om zwijgend te aanhoren (§ 
3.2, 11.31, N4). Dat gebeurt na de nuttiging opnieuw, wanneer een van hen opeens het woord 
durft te nemen. De dissidente reactie van C., die de voorganger kapittelt over zijn weigering 
de grote beker te drinken, lokt onmiddellijk reacties van een paar andere kerkgangers uit 
(§3.2, 12.02). Behoudens tijdens hun ‘eigen’ ritueel: het aansteken van kaarsjes (waaraan de 
voorganger niet deelneemt), noodzakelijkerwijs tijdens de nuttiging en aan het slot van de 
kerkdienst, wanneer ze worden uitgenodigd om te gaan staan, participeren de kerkgangers 
ook lichamelijk niet actief aan de viering. 

De laatste jaren is het begrip ‘actieve deelname’ door de liturgiewetenschap herijkt. De 
nadruk ligt niet meer uitsluitend op het ‘actief of functioneel meedoen’, maar evenzeer op het 
‘meemaken’. Naast de ‘buitenkant’ (‘meedoen’) is er binnen de ‘actieve deelname’ ook ruimte 
voor de ‘binnenkant’ (‘meemaken’), voor engagement en persoonlijke toe-eigening van de 
viering.320 Ad de Keyzer wil aan ‘meedoen’ daarom ook een “passieve lading” geven. De Key-
zer noemt als modaliteiten van ‘geëngageerd meemaken’: aanwezig zijn, horen en ontvangen, 
kijken, stil zijn.321 In de ‘ontvangende rol’, die de kerkgangers tijdens de kerkdienst krijgen 
toebedeeld maken zij de door De Keyzer opgesomde modaliteiten van ‘geëngageerd meema-
ken’ in ruime mate waar. 

Uit de interviews met de kerkgangers blijkt dat zij verschillend denken over de huidige in-
vulling van de rolverdeling tussen voorganger en kerkgangers. Vrijwilligster R. vindt het goed 
zo. Zij houdt niet zo van het “theatrale”, dat men kan tegenkomen in liturgievieringen ‘buiten’, 
waar iedereen zijn zegje mag doen of om aandacht mag vragen. Liever heeft ze een ingetogen 
viering, zoals in de kliniek meestal het geval is. Zij zou wel graag zien, dat het kaarsenritueel 
een sterker voorbedengehalte zou krijgen. C. betwijfelt of “de anderen” een uitgebreidere ri-
tualiteit, waaraan zij een daadwerkelijk aandeel zouden mogen leveren, wel “zouden kunnen 
snappen”. F. en M. daarentegen staan wel voor een breder ritueel samendoen. F. zou met name 
een vredewens aan elkaar mooi vinden, omdat dan mensen die liever geen contact met elkaar 
willen hebben, elkaar toch een teken van saamhorigheid zouden geven. M. zou het een goed 
idee vinden als er een of meer lezers uit de kerkgangers zouden worden aangewezen. Men kan 
zich met hen ten slotte afvragen, waarom de voorganger de kerkgangers geen kans geeft om te 
helpen in de voorbereiding van de kerkdiensten. 

4.6. Ervaring, beleving en betekenistoekenning
Meteen na afloop van de viering stuurde de voorganger een mail met zijn eigen evaluatie 

van de kerkdienst aan zijn collega’s:

N9: “Vanmorgen met een 7-tal patiënten een mooie kerkdienst gevierd. (…) Daarnaast drie vrijwilligsters (…). 
R. was mijn gast die gitaar speelde en daarbij zong. Hij heeft ook iets over zijn leven en bekering verteld. (…) 
De viering had een goede sfeer, een grote betrokkenheid en openheid. Een kritische C. die het afkeurde dat (de 
koster) en ik niet uit de beker dronken die hij mij aanreikte maar in plaats daarvan een klein bekertje namen. In 
zijn beleving klopte het niet wat wij deden, en was mijn uitleg (de kleine bekertjes om te drinken, de grote om 
het brood in te dopen) voor hem niet echt bevredigend. Goed, zo was het”.

320  CHAUVET (1999), 206-214.
321  DE KEYZER (2001), 123; vgl. ook idem (2003).
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De voorganger zei in het nagesprek op 24 september 2008 van zijn kerkdienst dat het 
“een uur was vol van verlangen en geloof, hoop en liefde”. Hij is tevreden over de kerkdienst. 
In zijn mail aan de collega’s kwalificeert hij de dienst als “mooi”, er was een “goede sfeer, 
grote betrokkenheid en openheid”. Die kwalificaties zijn op zich als subjectief te beschouwen. 
Maar wanneer zij worden teruggekoppeld naar de meningen van mijn informanten krijgen 
zij toch een objectievere lading. De kwalificatie “mooi” is vooral empathisch bedoeld. Met 
zijn opmerking, dat de viering “een mooie kerkdienst” was, had de voorganger – zo zei hij in 
het nagesprek op 24 september 2008 – ook willen aangeven, dat de kerkgangers volgens hem 
vanwege de “goede sfeer” die er was ook iets van “schoonheid” aan de viering hadden kunnen 
ervaren. Hij verwoordde dat zo: 

N10: “…en dat is waar ik naar streef, dat mensen kunnen afstemmen op wat er in die ruimte en met elkaar…, 
wat daar plaats vindt. En naar de mate, waarin dat lukt, is dat – denk ik – een ervaring van, nou ja, van schoon-
heid…”. 

Dat de kerkgangers zich hebben kunnen ‘afstemmen’ op ‘de toon’ die de voorganger wilde 
‘zetten’ blijkt uit de interviews. Mijn informanten hebben allen de viering ervaren als “ingeto-
gen, rustgevend en tot bezinning stemmend”. Er zijn ook dissonanten mogelijk. De aanwezige 
personeelsleden, die op momenten dat de voorganger vroeg te gaan staan, bleven zitten, heb-
ben voorganger en kerkgangers als zo’n dissonant ervaren. De “grote betrokkenheid” leest de 
voorganger af aan de reacties van de kerkgangers: ze waren soms zichtbaar geraakt; ze applau-
disseerden voor de gastzanger/gitarist; ze namen allemaal deel aan de agapèviering; ze gingen 
staan, wanneer daartoe werd uitgenodigd; ze schudden na afloop elkaar de hand. 

De voorganger was ook kritisch in zijn eigen evaluatie van de kerkdienst. Hij zou graag 
zien dat het team geestelijk verzorgers van de kliniek nog meer gezamenlijkheid in hun litur-
gisch doen en laten zou brengen, zowel naar inhoud als naar vorm. De kwestie rondom de 
beker hield hem bezig. En naar zijn eigen sterke en zwakke kanten kijkend merkt hij op dat 
hij enerzijds gemakkelijk praat en gehoor weet te krijgen, zich kan verplaatsen in het denken 
van de mensen. Die sterke kant is anderzijds ook zijn valkuil: hij geeft onmiddellijk toe, dat 
hij met groot gemak ook veel te veel praat, en dat minder woorden en meer stilte gewenst zijn. 
Daarin zullen zijn kerkgangers hem bijvallen. Hoe beleefden zij de viering? 

Voor vrijwilligster R. is de kerkgemeenschap in de kliniek haar ‘kerk’ geworden. Zij be-
leeft daar een echte christelijke gemeenschap, waar iedereen welkom is. Zij is teleurgesteld 
dat mensen ‘buiten’ haar meeleven met de bewoners van de kliniek niet kunnen en willen 
begrijpen. Ze kan en wil daar ook nauwelijks over praten met buitenstaanders. Ze vindt dat de 
vieringen in de kliniek ook echt inhoud hebben. De problemen, waar de mensen in de kliniek 
mee worstelen, worden in de kerkdienst in het licht van het evangelie besproken. R. wordt 
geraakt door de liederen, “vooral als ze Engelstalig zijn”. In de viering van 14 september 2008 
werd ze vooral geroerd door het getuigenis van de zanger/gitarist. 

R. heeft de kerkdienst beleefd als een moderne en eigentijdse ‘vertaling’ van de traditione-
le eucharistie. Zij heeft het in het interview ook steeds over “de consecratie” als ze het “agapè 
dankgebed” bedoeld. Op de opmerking mijnerzijds, dat de voorganger van deze agapè geen 
priester, maar pastoraal werker is, antwoordde zij dat dat wat haar betreft niets uitmaakte en 
dat de kerkorde ter zake aanpassing behoefde. Het is niet zonder meer aannemelijk, dat zij 
dit als een gratuite mening debiteert. Gevraagd naar haar kerkelijke achtergrond bij aanvang 
van het interview deelde ze onder meer mee, dat ze twee jaar theologie heeft gestudeerd en 
zich nu vooral toelegt op Bijbelstudie. Dat R. in de agapè een vorm van eucharistie ziet die 
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voor deze tijd meer to the point zou zijn dan het traditionele misritueel drukt een verlangen 
uit naar verdergaande inculturatie van de eucharistie. Als een sprekend voorbeeld daarvan 
noemt zij de formule waarmee het brood aan de kerkgangers wordt uitgereikt: “Zo wil de 
Heer bij je zijn”.322 Zij vindt deze formulering meer ‘op mensenmaat’ gesneden en daarmee 
geloofwaardiger dan de formule ‘het Lichaam van Christus’. Volgens haar zegt de formulering 
“Zo wil de Heer bij je zijn” inhoudelijk ook hetzelfde als de traditionele katholieke formule. 
R. denkt dat ook de meevierende patiënten de viering zullen hebben beleefd zoals zij deed. 
Tegelijkertijd merkt ze over deze viering kritisch op, dat de voorganger wel erg lang en erg veel 
aan het woord was, zoveel dat ze geregeld de draad kwijtraakte. Van de lezingen en de preek 
was haar dan ook weinig bijgebleven.

C. heeft de ‘kerk’ elke week nodig, “om hem sterk te maken voor de komende week”. Met 
zijn Surinaamse achtergrond weet hij dat het vieren in de kerkdienst de boze geesten op een 
afstand kan houden. Vooral wanneer er gewierookt wordt (wat tijdens de viering van 14 sep-
tember 2008 niet gebeurde) is dat het geval. Maar het aansteken van kaarsjes kan voor hem in 
de plaats daarvan treden. Hij stak zijn kaarsjes tijdens de kerkdienst aan “voor ons allemaal, 
omdat wij allemaal zondaars zijn”. Voor hem heeft een kerkdienst iets magisch en apotro-
peïsch. Hij houdt zoals gezegd van rituelen en wat hem betreft moeten die ook zo getrouw 
mogelijk voltrokken worden om ‘het heilige’ voor hem bereikbaar te maken. Zoals we zagen 
neemt hij desnoods de vrijheid om in het ritueel in te grijpen en te bewerkstelligen, dat het 
correct wordt voltrokken. Volgens wie hem goed kennen schijnt dat te maken te hebben met 
zijn neurotische inslag, maar ik denk dat daar niet alles mee gezegd is. Het heeft ook te maken 
met zijn visie op wat een ritueel hoort te zijn: herhaalbaar en onveranderlijk. Ook C. ziet in 
de agapè een eucharistische viering. Hij spreekt over “de hostie” als hij het uitgereikte stukje 
matze bedoelt (§ 4.3, N7).

Voor F. heeft de kerkdienst op de eerste plaats de betekenis van een hem toekomend recht.323 
Als er geen goede reden is moet niemand hem zijn kerkdienst afnemen. Van de andere kant 
heeft de kerkdienst voor hem ook met God van doen. De kerkdienst nodigt – hoewel hij ook 
op andere momenten bidt – extra uit tot bidden. Hij vindt er bemoediging en troost, hoewel 
er ook zondagen zijn dat de dienst hem niets doet. Hij noemt ook nog een andere kwaliteit 
van de kerkdienst voor hem: er zijn vrijwilligers aanwezig die voor hem een duidelijke band 
met ‘buiten’ zijn. De vrijwilligers geven hem het gevoel “er toch nog bij te horen”, ondanks dat 
hij al 26 jaar ‘binnen’ zit. Door hun aanwezigheid voelt hij zich in de kerkdienst toch nog vrij 
(§ 1.2, N3). Voor F. is het kaarsenritueel het belangrijkste onderdeel van een kerkdienst. Het ri-
tueel helpt om aan andere mensen dan aan jezelf te denken en geeft kracht. Voor hem is alleen 
het aansteken van de kaarsjes al een vorm van bidden. Ook hij meldt over de kerkdienst van 
14 september 2008, dat hij moeite had om de dienst te blijven volgen. “(De voorganger) zou 
minder aan het woord moeten zijn; de anderen (sc. andere voorgangers) zijn veel korter van 
stof. Het is ook geen slecht idee om anderen eens aan het woord te laten”, zegt hij in het inter-
view, terugkijkend op de bijdrage van de zanger/gitarist aan de viering. Omdat de voorganger 
zo lang van stof was heeft hij van de lezingen en de preek (en ook van de diverse inleidende 

322  De formule “Zo wil de Heer bij je zijn” komt opmerkelijk overeen met die welke in de Apeldoornse wijkgemeente/
parochie De Drie Ranken (vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 2.4) wordt gebruikt in jongerenvieringen met avondmaal/eucharistie: 
“Zo wil de Levende bij je zijn”. In de jongerenvieringen van deze gemeente/parochie, Het Hemels Gelag, maakt deze formule 
deel uit van de uitnodiging van de pastor om te delen van Brood en Beker, die vervolgens door de aanwezigen aan elkaar 
worden doorgegeven. Vgl. HENDRIKS & SCHOEMAKER (2004), 108-110. Dit boek is, zo weet ik, in bezit van een van de 
protestantse geestelijke verzorgers in de kliniek. 
323  Vgl. Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Art. 9 jo Grondwet, Art. 6 jo Beginselenwet verpleging terbeschikking 
gestelden, Art. 40. 
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woorden van de voorganger) niets onthouden. Desgevraagd geeft hij een ‘sociaal wenselijk’ 
antwoord: de evangelielezing ging over “het grootste gebod: de naastenliefde” (Mk. 12:28-34 
en pp.). Het vieren van de liturgie zet hem aan het denken, zodat hij zich gaat afvragen hoe 
hij in zijn leven nog een aantal dingen die voor hem belangrijk zijn kan waarmaken en hoe 
hij zich moet gedragen tegenover andere mensen. Zijn bidden in de kerkdienst gaat onder het 
motto: “Zuiver de angsten van mijn hart”. De liturgie ‘werkt’ voor hem als een aanzet tot le-
vensverandering. Ook F., die van gereformeerde komaf is, refereert in het met hem gehouden 
interview tenslotte meermaals aan de agapè als was het een avondmaalsviering.

M. gaat ook elke week naar de kerk. Dat heeft hij altijd gedaan, zolang hij vast zit. Voor 
hem “hoort kerk bij gevangenschap”. Hij vindt in de kerk tekens van saamhorigheid, die el-
ders ontbreken. Het mooiste ritueel van de kerkdienst vindt hij de collecte. Dat is voor hem 
een vorm van orthopraxie: door te geven voor anderen in nood doe je wat je zegt te geloven. 
Maar ook het samen breken en delen van het brood en het druivensap zijn voor hem tekens 
die aangeven dat mensen samen meer kunnen dan alleen: “je moet het toch samen zien te 
rooien”, zegt hij. Hij is de enige die anderhalve week na de kerkdienst nog iets weet te vertel-
len over het thema van de dienst en over de inhoud van de lezingen en de preek. Hij is ook 
de enige die begint over het niet dragen van “een toga” door de voorganger. Hij vindt dat wel 
wat hebben. Volgens hem wil de voorganger ermee zeggen: “ik sta niet boven je”. En dat is een 
schot in de roos.

4.7. Achtergebleven indruk; eerste bevindingen 
4.7.1. Karakterisering van de kerkdienst: de kerkdienst als (een plaats voor) ‘ontmoeting’

Ik heb de kerkdienst van 14 september 2008 ervaren als een ‘normale’ rooms-katholieke 
viering, die door de verbinding van de Dienst van het Woord met die van de agapè een sterke 
gelijkenis vertoonde met een eucharistieviering. Daarin stond ik niet alleen. Ook de door mij 
geïnterviewde kerkgangers zagen in deze viering een eucharistie- of een avondmaalsviering. 
De voorganger is een andere mening toegedaan. Hij heeft ook alle mogelijke moeite gedaan 
om zijn kerkdienst juist niet op een eucharistieviering te laten lijken.

De katholieke kerkdienst in de kliniek heeft ook een onmiskenbaar protestantse inslag, 
die enerzijds samenhangt met de wordingsgeschiedenis van haar ordo, anderzijds door de 
voorganger bewust wordt nagestreefd. Hij zou nóg meer gezamenlijkheid willen naar vorm 
en inhoud in de protestantse en katholieke kerkdiensten (§ 4.6). De katholieke kerkdienst in 
de kliniek is principieel oecumenisch van opzet. Dat is een eerste karakteriserende kwaliteit 
van de kerkdienst in de kliniek.

De voorganger legitimeert zijn oecumenische opstelling en de door hem daarbinnen ge-
kozen orde van dienst met een beroep op een door hem ontwikkelde ‘eigen’ benoeming van 
de kerkdienst: zijn zondagse kerkdienst is een ‘lekenliturgie’, voor en door leken gevierd, niet-
denominatief gebonden, maar vrij, zoals de eerste christenen vanaf de ontdekking van het 
lege graf zouden hebben gedaan. Zijn voorgangerschap in deze ‘lekenliturgie’ voor en door 
leken ‘naar vroegchristelijk model’ is bovendien een gevolg van toevalligheden. De andere 
kerkgangers, die aan hem zijn gelijkwaardig zijn, zouden in principe evengoed de dienst van 
het voorgaan op zich kunnen nemen (§ 4.4, N8), ware het niet, dat ze de viering niet (mee) 
hebben voorbereid. Deze visie van de voorganger is niet zonder problemen. De voorganger 
gaat voorbij aan het feit, dat hij niet als voorganger is gekozen door de kerkgemeenschap, 
maar het voorgangerschap op zich heeft kunnen nemen op grond van zijn kerkelijke zending. 
Dat heeft ook gevolgen voor het al dan niet officiële karakter van zijn zondagse liturgieviering. 

De kerkdienst in de kliniek stond van meet af aan in het teken van ‘ontmoeting’, eerst aan 
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de koffietafel vóór de kerkdienst in de centrale ruimte van de kliniek, later aan de liturgische 
tafel in de tekens van het kaarsenritueel, de collecte (bewegingen van ‘binnen’ naar ‘buiten’) 
en van brood en druivensap. Door de keuze voor opwekkingsliederen en vrij geïmproviseer-
de, emotioneel expressieve gebeden wordt ernaar gestreefd deze horizontale, intermenselijke 
‘ontmoeting’ een verticale dimensie te geven en te verdiepen tot een ontmoeting met God. 
‘Ontmoeting’ is een tweede karakteriserende kwaliteit van de kerkdienst die als een rode 
draad doorheen de viering is gevlochten. 

In de interviews met de kerkgangers zeggen zij, dat hun deelname aan die ‘ontmoeting’ 
tijdens de kerkdienst er noodgedwongen meer een is van ‘(luisterend) meemaken’ dan van 
‘actief meedoen’. Zij vinden dat hun weinig kansen geboden worden tot daadwerkelijk ‘mee-
doen’. Zij zouden dat liever anders zien. Zij zouden graag zien, dat meerdere kerkgangers een 
persoonlijke bijdrage zouden kunnen leveren aan de viering (§ 4.5). De nadruk wordt door 
de voorganger daarentegen gelegd op hun ‘toe-eigening’, op hun engagement en hun betrok-
kenheid (§ 4.4, N8). 

Wanneer die betrokkenheid ondanks de weinige mogelijkheden die er geboden worden 
om ‘actief mee te doen’ tot stand komt, is dat een vrucht van het ‘open’ karakter van de viering. 
‘Openheid’ van de liturgie is een voorwaarde voor zowel de horizontale als de verticale ‘ont-
moeting’ die in de kerkdienst uitdrukkelijk worden nagestreefd. Het ‘open’ karakter van de 
kerkdienst wordt – zo blijkt uit de interviews – ook als zodanig herkend door de kerkgangers. 
Vrijwilligster R. verwoordde dat expliciet (§ 4.6). 

De kerkdienst in de kliniek wil ‘inclusief ’ zijn naar vorm en inhoud.324 Iedereen is wel-
kom bij de kerkdienst (§ 1.2, N1). Mensen van zeer verschillende achtergronden, een katho-
lieke voorganger en patiënten uit verschillende christelijke denominaties, andersgelovigen en 
ongelovigen, vrijwilligers van buiten en personeelsleden worden uitgenodigd elkaar te gaan 
‘ontmoeten’ en die ‘ontmoeting’ liturgisch, dus religieus, te vieren. Daarvoor moeten mensen 
nogal wat drempels over. Dat het lukt om samen te vieren is volgens de voorganger dan ook 
allerminst vanzelfsprekend te noemen. In die ‘openheid’ en de ‘ontmoeting’ (en soms ook: 
confrontatie) tijdens de viering ligt misschien ook haar kracht om mensen gaandeweg te ver-
anderen. In de open sfeer van de viering kan ter sprake worden gebracht wat de kerkgangers 
meebrengen aan schuldgevoelens en verdriet over hun eigen verleden en wordt dat in een 
ander licht geplaatst, op een hoger plan gebracht. De zanger/gitarist, verwoordde exempla-
risch voor de kerkgangers, maar ook heel confronterend, hoe de omgang met God in litur-
gie en dagelijkse leven je bestaan, je systeem, kan veranderen. In en door de viering – in de 
duiding van je eigen verhaal vanuit de Schrift, in het saamhorigheidsgevoel dat kan worden 
ervaren rondom de Tafel – wordt je menselijke bestaan met alle ervaringen uit het verleden 
overstegen, krijgt het nieuwe perspectieven en wordt het transcendent. De ‘openheid’ van de 
kerkdienst en de ‘ontmoeting’, die daardoor mogelijk wordt tijdens de viering, zijn daarom 
volgens de voorganger exponenten van mystagogie. Hij zegt erover:

N11: “Wat wij met mensenwoorden en gebaren en voeten en handen pogen, daaraan kan je iets beleven wat 
dan met God van doen heeft. … Dan kan iemand wel gaan controleren of dat werkelijk zo gaat, dat is iets wat 
ons hier steeds weer samenbrengt, want het is bij uitstek in die gezamenlijkheid dat christenen iets ervaren van, 
ja, Hij is in ons midden aanwezig. En het is ook niet die éne zondag, het is juist ook de kracht van er die week in 
meegenomen worden en dat het die zondag daarop wéér zo is, ook al ga je niet. Je weet, die anderen gaan en ik 
kan over twee weken weer gaan. En als je een trouwe kerkganger bent, dan weet je dat het belangrijk voor je is 

324  Deel I, hoofdstuk 2, § 2.4 en 2.5, werkomschrijving (6).
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om altijd te gaan, ook al ben je soms niet in de stemming, juist soms, omdat je verdriet hebt, juist soms, omdat 
je iets te vieren hebt, dan denk je van, het is dát wat mij in de kerkdienst bezighoudt…”

Een aantal factoren veroorzaakte een dichotomie tussen wat de voorganger bedoelde en 
nastreefde en wat de kerkgangers daarvan hebben kunnen ervaren en beleven. Allereerst was 
er de dubbele themastelling van de viering: ‘verlangen’ als het door de voorganger gekozen 
thema, ‘vergeving’ als het thema dat door de Bijbellezingen werd aangereikt. Het laatstge-
noemde thema kwam niet echt aan de orde, ook al viel het woord wel een aantal keren (§ 3.2, 
B2; B4; B5; B6). Er vond geen rituele toezegging van vergeving plaats. Ook niet, waar de voor-
ganger – op zoek naar een bescheiden vorm van een boeteritueel dat zou passen in een agapè 
en een ‘lekenliturgie’ – het lied De Rivier liet zingen ter voorbereiding op de lezing van het 
evangelie Mt. 18:21-35, dat nota bene over de orthopraxie van het vergeven handelde (§ 3.2, 
B4 en B5). Bij de kerkgangers is geenszins overgekomen dat dit lied bedoeld was als een soort 
schuldbelijdenis en boeteritueel ter voorbereiding op het luisteren naar het evangelie. Deels 
ligt dat misschien aan hun beleving van schuld, boete en vergeving325, deels aan de naar mijn 
beleving ‘cerebrale celebratie’. 

De ritualiteit tijdens de viering was terughoudend. Andere symbolen dan matze en drui-
vensap speelden nauwelijks een rol. De voorganger was inderdaad veel en lang aan het woord: 
om uit te leggen wat er gebeurde, om te bidden, om voor te lezen, en om te preken. Dat had 
gevolgen voor het concentratievermogen van de kerkgangers. Alle geïnterviewden zeggen het 
elkaar na: ze moesten telkens weer afhaken, “omdat ze steeds weer de draad kwijt raakten”. Dat 
dat ook hun mogelijkheden tot toe-eigening heeft beperkt, staat buiten kijf. 

“Het was een uur vol verlangen”, zei de voorganger tijdens het nagesprek op 24 september 
2008 over zijn kerkdienst. Misschien was het dat vooral, omdat de kerkdienst vierenderwijs 
een (plaats voor) ‘ontmoeting’ werd. ‘Ontmoeten’ doet – wanneer het aangenaam is – verlan-
gen naar een voortduren ervan. Wanneer de ontmoeting voorbij is, brengt de herinnering 
verlangen naar een volgend keer voort. 

4.7.2. Balans
4.7.2.1. Ritueel-liturgische strategieën

De voorganger in de kliniek zet een vijftal ritueel-liturgische strategieën in:

(1) Nastreven van een ritueel-liturgische gezamenlijkheid binnen de christelijke Geestelijke 
Verzorging van de inrichting door overname van een in de kliniek ingeburgerde (protestantse) 
orde van dienst, die benoemd wordt als een ‘vroegchristelijke agapèviering’. 

De voorganger heeft als een eerste ritueel-liturgische strategie ervoor gekozen zich in te 
voegen in de liturgische gewoonte van de kliniek, niet in het minst om de herkenbaarheid van 
de kerkdiensten bij de kerkgangers te waarborgen. Daardoor contextualiseert hij zijn kerk-

325  De beleving van schuld en de behoefte aan vergeving en verzoening is in een tbs-kliniek ongetwijfeld door de setting 
gekleurd en met de jaren minder geworden. Het delict dat aanleiding was tot de behandeling ligt soms ver achter de 
mensen en hun morele schuld is voor een deel gereduceerd tot een ziektepatroon dat behandeld kan of moet worden. 
Waar geestesziekte schuld in min of meerdere mate uitsluit is de beleving van en de behoefte aan vergeving en verzoening 
denkelijk evenredig groot; vgl. VAN DUN (1999), 69. Toch scoren thema’s als ‘eigen verantwoordelijkheid’, ‘spijt en 
vergeving’, ‘schuld en boetedoening’, ‘delict en slachtoffer’ onder tbs-ers, vergeleken met andere ingeslotenen, relatief hoog 
als gewenste gespreksthema’s voor persoonlijke gesprekken met geestelijke verzorgers; deze thema’s worden door tbs-ers ook 
relatief vaak aangewezen als ter sprake geweest in de gespreksgroep; vgl. SPRUIT, BERNTS & WOLDRINGH (2003), 106 
(thema’s van gespreksgroepen) en 123 (thema’s voor persoonlijke gesprekken) en ook SPRUIT (2009), 163, die een verband 
suggereert tussen de hogere scores van bovenstaande thema’s en gewendheid aan confrontatie met het eigen gedrag tijdens 
de behandeling in de klinieken.
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dienst in oecumenisch perspectief.326 De “oecumenisch-katholieke” protestantse dienstorde 
(§ 4.2.1), die zijn collega-voorgangers in hun kerkdiensten volgen heeft hij overgenomen. Die 
overname geeft de voorganger niet alleen de mogelijkheid bij te dragen aan een liturgische 
gezamenlijkheid in de kliniek, tegelijkertijd kan hij zijn kerkdiensten daardoor een vrij, niet-
denominatief gebonden, oecumenisch karakter mee geven. Zijn zondagse kerkdiensten zijn 
volgens de voorganger dan ook te onderscheiden van de officiële liturgie van de kerk (§ 4.4, 
N8). 

(2) Keuze voor een agapè als reinvented tradition en (re)invention of ritual om een legi-
tieme Tafeldienst met brood en wijn te kunnen vieren.

Om de ontlening van de orde van dienst van zijn kerkdiensten aan de liturgische gewoon-
te van de kliniek te kunnen billijken heeft de voorganger – al dan niet samen met zijn collega’s 
– op grond van Hand. 2:42-47 een eigen theoretisch exegetisch en liturgiehistorisch kader 
ontworpen, waarbinnen zijn zondagse kerkdiensten kunnen worden gelegitimeerd als een 
‘vroegchristelijke agapèviering’. Het ‘vroegchristelijke karakter’ van de viering wordt materi-
eel aangeduid door het zitten aan tafel en het gebruik van matzes als liturgische spijs. Deze 
benoeming van de viering geeft de voorganger de mogelijkheid – ondanks het feit dat hij geen 
priester is – toch een legitieme maaltijdliturgie vieren, waarbij hij priesterlijke rituele hande-
lingen en gedragingen zo veel mogelijk vermijdt om verwarring met een eucharistieviering 
tegen te gaan (§ 4.4, N8). Dat is de tweede ritueel-liturgische strategie die de voorganger inzet.

De betekenisgeving van zijn kerkdiensten vanuit deze theoretische legitimatie is, gezien 
onze beperkte kennis van wat de eerste christenen in hun liturgie precies deden en hoe de 
liturgische traditie waarin wij staan zich daartoe verhoudt, met Eric Hobsbawm te kwalifice-
ren als een (re)invented tradition327 en met Ronald Grimes als een (re)invention of ritual, als 
‘nieuw’ ritueel, dat belanghebbenden ‘in de marge van de kerkelijke liturgie’ speciaal hebben 
ontworpen om aan hun rituele nood tegemoet te komen.328 Toegespitst op de pastorale situ-
atie in de kliniek is dat de behoefte om – ondanks de kerkambtelijke status van de voorganger 
– een liturgische maaltijd met rituele spijs en drank te kunnen vieren, waar het gangbare alter-
natief voor de eucharistie, een Woord- en Communiedienst, als onvoldoende en bovendien 
onpraktisch wordt afgewezen. 

(3) Presentatie van zichzelf als gelijkwaardig aan de kerkgangers door het afzien van het 
dragen van een liturgisch gewaad en priesterlijke handelingen en gedragingen. 

De voorganger ziet welbewust af van het dragen van een liturgisch gewaad. Dat is zijn 
derde ritueel-liturgische strategie, die hij inzet om de principiële gelijkwaardigheid, die er 
in zijn ogen is tussen hem als ‘lekenvoorganger’ en zijn kerkgangers, op een onmiskenbare 
wijze tot uitdrukking te brengen. Deze derde ritueel-liturgische strategie wordt ingegeven 
door de tweede, want hangt samen met het gepostuleerde ‘vroegchristelijke karakter’ van de 
agapèviering. Met hetzelfde doel voor ogen ziet de voorganger af van wat hij beschouwt als 
‘priesterlijke’ handelingen en gedragingen.

(4) Koffie drinken met de kerkgangers vóór aanvang van de viering om zo al vóór de viering 

326  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 6.3.1; 8.2, Ad (2) en 8.5, (2).
327  HOBSBAWM & RANGER (1983), 1 vv.: “‘Invented tradition’ is taken to mean a set of practices, normally governed 
by overtly or tacitly accepted rules and of a ritual or symbolic nature, which seek to inculcate certain values and norms of 
behaviour by repetition, which automatically implies continuity with the past. In fact, where possible, they normally attempt 
to establish continuity with a suitable historic past (...). However, insofar as there is such reference to a historic past, the 
peculiarity of ‘invented’ traditions is that the continuity with it is largely fictitious. In short, they are responses to novel 
situations which take the form of reference to old situations, or which establish their own past by quasi-obligatory repetition.” 
328  GRIMES (2000), 3-4 en 83-85 en 214, waar Grimes voorbeelden geeft vanuit de behoefte om ‘in de marge’ nieuwe 
geboorterituelen (83-85) en huwelijksrituelen (210- 214) te ontwerpen voor huwelijken tussen homo’ s of lesbiennes.
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een ‘liturgische tafelgemeenschap’ te laten ontstaan, waardoor een proces van ‘spirituele ontmoe-
ting’ van de kerkgangers met elkaar en met God op gang wordt gebracht.

De voorganger zet een vierde, meer ambitieuze ritueel-liturgische strategie in om op spiri-
tueel niveau een zo ‘open’ mogelijke ‘ontmoeting’ van God en mens en van de mensen onder-
ling tot stand proberen te brengen. De voorganger omschrijft de doelen van deze strategie in 
termen van mystagogie (§ 4.7.1, N11). Om deze strategische doelen te bereiken arrangeert de 
voorganger de in de kliniek gangbare organisatie van het verzamelen voor de kerkgang zó, dat 
zij een tafelgemeenschap doet ontstaan, die de potentie heeft uit te groeien tot een volwaar-
dige liturgische tafelgemeenschap tijdens de kerkdienst (§ 4.1 en § 4.6). 

(5) Nastreven van een mystagogische ervaring door een voortdurend klinkende onderliggen-
de boodschap, door “evangelisch, pinksterachtig bidden” en het zingen van opwekkingsliederen, 
dat God er in ieders leven altijd zal zijn. 

Wordt de vierde ritueel-liturgische strategie van de voorganger ingezet om een mystago-
gisch groepsproces op gang te brengen, de vijfde ritueel-liturgische strategie, die de voorgan-
ger inzet, wil bij de individuele kerkganger een mystagogisch proces op gang brengen, dat 
het perspectief van het eigen bestaan voor de kerkgangers doet verspringen en uitnodigt tot 
verandering van leven. De ingetogen sfeer, die hij vanaf het verzamelen bij de koffie tot aan 
het einde van de viering weet te scheppen, zijn “evangeliserend, pinksterachtig” bidden, het 
laten zingen van opwekkingsliederen, het voorbedenkarakter dat hij aan het kaarsenritueel 
geeft en zelfs de collecte zijn hiertoe zijn strategische instrumenten. 

4.7.2.2. Thema’s voor verdere analyse, interpretatie en evaluatie 
Met de in paragraaf 4.7.2.1 genoemde ritueel-liturgische strategieën hangen verschillende 

thema’s samen, die verderop, in Deel III, nader besproken moeten gaan worden. Deze thema’s 
zijn om zowel methodische als praktische redenen in twee categorieën op te delen. 

De eerste categorie thema’s is te beschouwen als een reeks algemene, voor alle acht cases 
geldende thema’s, zij het dat er in elke case uiteraard ‘eigen’, wisselende accenten of specifi-
caties kunnen worden aangebracht. In de volgende hoofdstukken van dit Deel II zullen de 
thema’s uit deze eerste categorie daarom steeds bij wijze van een pro memorie vermeld worden 
met dien verstande, dat, wanneer dat vereist is, aan elk van deze thema’s een specifieke invul-
ling vanuit de data van de betreffende case gegeven zal worden. 

Deze eerste categorie omvat vier thema’s, waarvan de eerste drie ‘vooraf ’ gaan aan de 
ritueel-liturgische strategieën en generatief te noemen zijn. Ze geven factoren aan, die tijdens 
het ‘liturgische proces’329 de ontwikkeling van de ritueel-liturgische strategieën bepalen. Het 
laatste van deze reeks van vier thema’s raakt mijn vierde onderzoeksvraag, die naar de inpas-
baarheid van de onderzochte kerkdiensten in de liturgische traditie van de Rooms-katholieke 
Kerk.330 Deze eerste categorie omvat de volgende thema’s (die ik in dit hoofdstuk meteen toe-
spits op de katholieke liturgie in de kliniek):

(1) De visie van de voorganger op liturgie en op liturgisch voorgaan. 
Die visie kan voortkomen uit intuïtie of zijn ingegeven door leidende pastoraal-theologi-

sche concepten, die uiteindelijk ook het liturgisch functioneren van de voorganger in kwestie 
sturen.331 

329  Deel I, hoofdstuk 2, § 7.
330  Ibidem, § 3.2, vraag 4.
331  Ibidem, § 2.5, werkomschrijving (3) en (5). 



Hoofdstuk 2 | 127

In de kliniek wordt de visie van de voorganger op liturgie en liturgisch voorgaan voorna-
melijk bepaald vanuit een eigen liturgietheologische en liturgiehistorische theorievorming. 
Vanuit dit theoretische kader stelt de voorganger in de kliniek zich primair op als een pri-
mus inter pares, een ‘lekenvoorganger’ onder leken (§ 4.4, N8). De voorganger onderscheidt 
daarom zijn zondagse liturgieviering ook van de officiële liturgieën van de kerk. In laatstge-
noemde liturgieën ziet hij zijn eigen rol anders dan in zijn zondagse vieringen, namelijk als 
ambtelijk representant van de Rooms-katholieke Kerk. 

(2) De toegewezen ‘liturgische ruimte’ en tijdsruimte in het dagprogramma. 
Een tweede thema, dat in alle cases van belang is, waar het gaat om de ontwikkeling en 

de inzet van ritueel-liturgische strategieën, wordt gevormd door twee externe factoren: de 
door de justitiële inrichting voor de kerkdienst beschikbaar gestelde ‘liturgische ruimte’ en 
de tijd die in de dagprogramma’s voor de kerkdienst is ingeruimd.332 Door de ruimte, die een 
voorganger krijgt, zowel die naar locatie als die naar tijdsduur, worden zijn mogelijkheden tot 
ritueel handelen in grote mate bepaald.333 

In de kliniek heeft de voorganger de beschikking over twee ruimten (een centrale ruimte 
in de kliniek en de kapel) en een extra tijd voorafgaande aan de liturgieviering, welke bijzon-
dere situatie hem ook bijzondere mogelijkheden biedt, die bijdragen aan de gemeenschaps-
opbouw voor en tijdens de kerkdienst. In een centrale ruimte verzamelen de kerkgangers 
van alle afdelingen zich voor de kerkdienst, terwijl de al aanwezigen ‘koffie vooraf ’ drinken, 
waardoor zij – zonder dat dat wordt geëxpliciteerd – zich op de liturgische tafelgemeenschap 
kunnen voorbereiden. Wat de inrichting van de kerkruimte betreft is er voorts als aspect van 
dit algemeen thema de polycentrie van altaar en avondmaalstafel en de communio-opstelling 
rondom de avondmaalstafel te noemen. 

(3) De voorbereiding van de viering. 
Los van het feit, dat eenmaal met succes geïmplementeerde ritueel-liturgische strategieën 

zich kunnen clusteren tot een zekere ‘liturgische habitus’ van een voorganger, is de periode 
van voorbereiding van de kerkdienst de tijd, waarin besloten wordt tot de inzet van concrete 
ritueel-liturgische strategieën. Zij worden, als het goed is, ingezet met een vastomlijnd doel: 
namelijk het zo aansprekend mogelijk kunnen vieren van de liturgie samen met de kerk-
gangers. De ‘liturgische beginsituatie’ van de kerkgangers is daarbij uitgangspunt. Zowel de 
kerkgangers, als de bij de kerkdienst aanwezige vrijwilligers en de voorganger zijn daarom 
‘actanten op de voorgrond’ in het liturgische proces te noemen.334 

In het geval van een kerkdienst in een justitiële inrichting is het doel, waartoe de ritueel-
liturgische strategieën worden ingezet, te omschrijven als een bevorderen van een zo inclusief 
mogelijke configuratie van de liturgie. Het streven is om een ‘dubbele beweging’ op gang te 
brengen, die ruimte schept voor een eigen inbreng van de kerkgangers (ingeslotenen en vrij-
willigers) en de voorganger kansen biedt de kerkgangers in het ritueel van de viering op een 
‘open’ en gastvrije manier tegemoet te komen.335 De vraag, die vooral voorligt bij dit thema, is 
daarom steeds in hoeverre de kerkgangers daadwerkelijk bij de voorbereiding betrokken zijn 
en daardoor direct of indirect kunnen bijdragen aan de keuze van de voorganger voor deze of 
gene ritueel-liturgische strategie. 

In de kliniek bereidde de voorganger, zoals wij zagen, de kerkdienst geheel alleen voor 
(§ 4.2.2). Hoewel de voorganger in de loop van de week die aan de kerkdienst voorafgaat 

332  Ibidem, § 6.2.2, 6.2.3.1 en 6.2.3.3.
333  Ibidem, § 2.5, werkomschrijving (2).
334  Ibidem, § 7.3.
335  Ibidem, § 2.4; 2.5, werkomschrijving (6) en (7).
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soms wel met deze of gene pastorant spreekt over het thema van de viering, was geen van de 
kerkgangers, noch iemand van de vrijwilligers bij de uiteindelijke voorbereiding betrokken. 
De kerkgangers en de vrijwilligers zijn slechts een ontvangende partij, die ontvangen “hoe het 
zich die zondagmorgen aan hen wordt aangereikt” (§ 4.4, N8). De voorganger in de kliniek 
onderscheidt zich, naar wij in de volgende hoofdstukken zullen zien, daarin niet van het me-
rendeel van de voorgangers in de andere bezochte justitiële inrichtingen. 

(4) De gevierde praxis versus de voorgeschreven ordo. 
De inzet van ritueel-liturgische strategieën hebben, hoe dan ook, effecten op de ritualiteit 

van de kerkdiensten. Dit vierde, algemeen geldende thema, ziet toe op de ‘gevolgen’ van de 
ingezette ritueel-liturgische strategieën voor de ‘grote lijn’, dat wil zeggen, op de verhouding 
tussen de gevierde praxis (“Wat ze feitelijk doen”) 336 en wat in de officiële liturgische boeken 
is voorgeschreven (“Wat ze zouden moeten doen”).337 Niet alleen de structuur van de viering (§ 
4.2.1), maar ook de correcte uitvoering van het rituele detail komt daarbij in het geding. Kwes-
ties aangaande dat laatste vinden we terug in een tweede, onderstaande categorie thema’s. 

In de kliniek komt ter zake van dit vierde thema onmiddellijk de vraag naar voren, hoe 
de daar gevierde agapè zich verhoudt tot de viering van de eucharistie. Het feit alleen al dat 
er – tegen de bedoelingen van de voorganger in – verwarring heerst bij de kerkgangers over 
de precieze aard van het maaltijdritueel vergt diepgaander beschouwing (§ 4.6).

De tweede categorie thema’s betreft meer bijzondere kwesties, of ‘gevolgen’ van de ritueel-
liturgische strategieën voor de ritualiteit van de afzonderlijke vieringen, die tijdens de obser-
vaties van de kerkdiensten door mij werden gesignaleerd.338 Het bijzondere van deze thema’s 
is niet alleen, dat zij de betreffende viering in haar verhouding tot de voorgeschreven ordo ka-
rakteriseren, maar ook ten opzichte van de andere onderzochte vieringen. Dat wil overigens 
niet zeggen, dat deze bijzondere thema’s niet in meerdere cases kunnen voorkomen. Soms ko-
men voorgangers tot dezelfde ritueel-liturgische strategieën met vergelijkbare gevolgen voor 
de ritualiteit van hun onderscheiden vieringen. 

Meer bijzondere thema’s, die samenhangen met de door de voorganger in de kliniek in de 
liturgieviering ingezette ritueel-liturgische strategieën, zijn: 

(1) Als eerste bijzondere thema is er het ‘koffiedrinken vooraf ’ (§ 3.1, 4). 
(2) Een tweede thema is – in het perspectief van de contextualisering van de liturgie – het 

uiterst bescheiden boeteritueel, dat verborgen gaat in het zingen van het lied De Rivier als 
voorbereiding op het evangelie.339 

(3) De voorganger kiest ervoor, als een mystagogische component van de viering “evan-
gelisch, pinksterachtig te bidden” en met de kerkgangers bij voorkeur opwekkingsliederen te 
zingen (§ 4.2.1).

(4) De voorganger laat de kerkgangers weinig ruimte voor een eigen inbreng tijdens de 
viering. Evenmin laat hij hen daarin functioneel ‘actief meedoen’.340

336  Ibidem, § 4.2, (3).
337  Ibidem, § 4.2, (1).
338  Ibidem, § 3.2, vraag 3.
339  Ibidem, § 6.3.3.
340  Vgl. hierboven, § 4.5.
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Hoofdstuk 3
“Een inleiding…”
(De voorganger over zijn kerkdiensten)

1. Vooraf

1.1. Voorganger en informanten
Eind september, begin oktober 2008 bezocht ik een Justitiële Jeugd Inrichting. Ik duid 

deze inrichting in het vervolg aan met de daarvoor in het gevangeniswezen gangbare afkor-
ting ‘JJI’. De voorganger in deze JJI, geboortig uit 1962, werkt pas sinds 2005 als justitiepas-
tor, eerst als vervanger, sinds 2006 in vaste dienst in de JJI en in de vreemdelingenbewaring. 
Tijdens zijn theologiestudie heeft hij zich meer met de geschiedenis en de theologie van de 
liturgie dan met de liturgische praxis bezig gehouden. De praktijk van het liturgisch voorgaan 
leerde hij tijdens een pastorale stage. Hij is pastoraal werker.

Op 30 september 2008 bezocht ik de voorganger voor het eerst in het kader van het te 
houden voorgesprek en leerde ik ook de context van de jeugdinrichting kennen. Op zondag-
middag 5 oktober 2008 maakte ik de zondagse kerkdienst van een meisjesgroep mee. Een dag 
later had ik eerst een evaluerend nagesprek met de voorganger en daarna informanteninter-
views met drie meisjes341, die de dag tevoren hadden deelgenomen aan de kerkdienst. 

1.2. De kerkgemeenschap van de JJI
De kerkgemeenschap van de JJI omvat in beginsel alle daar geplaatste jeugdigen, die voor 

hun geestelijke verzorging kiezen voor de pastor of de dominee. Voor de jongeren maakt het 
volgens de voorganger niet zoveel uit wie van beiden hun geestelijk verzorger is. Er zijn in de 
JJI tweemaal per maand twee vieringen op zondagmiddag, telkens een voor een meisjesgroep 
en een voor een jongensgroep. Deze kerkdiensten worden per zondag bij toerbeurt voorge-
gaan door dominee of pastor. Vanwege het late tijdstip van ‘uitsluiting’ (het moment waarop 
de celdeuren opengaan, tegen het middaguur) is de aanvangstijd van de eerste viering (die 
van de meisjesgroep) in het dagprogramma op half twee in de middag gesteld. Elf meisjes van 
tussen de veertien en zeventien jaar vierden op zondag 5 oktober 2008 de kerkdienst mee. Het 
waren jeugdigen, die ofwel strafrechtelijk in de inrichting geplaatst waren, ofwel civielrechte-
lijk onder toezicht waren gesteld, of uit een van de behandelgroepen kwamen.342 

De protestantse en katholieke Geestelijke Verzorging in de JJI worden normaal gesproken 
bij de kerkdiensten ondersteund door vrijwilligers van ‘buiten’. De vrijwilligers die voor 5 
oktober 2008 op het rooster stonden om de kerkdienst in de inrichting mee te vieren, waren 
allen van gereformeerden huize. Omdat de voorganger een rituele handoplegging door de 
kerkgangers aan elkaar als thema voor zijn kerkdienst had gekozen – een handeling die naar 
de geloofsovertuiging van de vrijwilligers is voorbehouden aan een predikant – lieten zij en 
masse verstek gaan. 

Bij kerkdiensten in een justitiële inrichting zijn meestal ook altijd personeelsleden van 
de inrichting aanwezig om in het kader van veiligheid en beheersmatigheid de kerkdienst te 
begeleiden.343 Bij de viering van 5 oktober 2008 was dat niet het geval.

341  A. (15 jaar, ‘christelijk’ en afkomstig van Curaçao), J. (15 jaar, gereformeerd en Nederlandse) en G. (17 jaar, katholiek 
en Nederlandse). 
342  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2 § 5.1. 
343  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 1.2.
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2. Het klaarmaken van de ‘kerk’

2.1. Beschrijving van de ruimte en de aanpassingen daarvan
De inrichting heeft geen eigen kerkruimte; de islamitische, protestantse en katholieke 

geestelijk verzorgers worden geacht in hun kantoorruimte kerkdiensten te doen, gespreks-
groepen te houden en individuele pastorale gesprekken te voeren. In dat kantoor is, als er 
gevierd moet worden, plaats voor ten hoogste een vijftal deelnemers aan de viering. Als het 
verwachte aantal kerkgangers te groot is voor hun kantoor kunnen de geestelijk verzorgers 
uitwijken naar de personeelskantine (annex bezoekzaal), die zij voor hun dienst moeten (her)
inrichten door tafels weg te schuiven en door – zoals de voorganger het uitdrukte – een “hei-
lig hoekje” te maken. Voor de kerkdiensten van 5 oktober 2008 had de voorganger voor deze 
grotere ruimte gekozen. Dat betekende, dat hij een goede drie kwartier voor aanvang van de 
eerste viering de personeelskantine tot ‘kerk’ moest ombouwen. De voorganger moest daar-
toe allereerst op zoek naar een kar, waarmee anders de maaltijden op de woonafdelingen 
worden uitgedeeld, om daarop de liturgische en andere benodigdheden van zijn kantoor naar 
de kantine te vervoeren. Toen hij zo’n kar gevonden had, werden op het onderste plateau een 
aantal flessen frisdrank gezet en een tas met daarin de liturgieboekjes en een laptop. Op het 
bovenste plateau van de kar kwamen een grote kandelaar voor de paaskaars, de paaskaars zelf, 
een kaarsentafel met waxinelichtjes, een reproductie van de icoon van de zogeheten ‘Oudtes-
tamentische Triniteit’ van Andrej Roebljew344, een dertig centimeter groot Mariabeeldje, een 
tweetal ‘herfstige’ bloemstukjes en een plastic doos met koffie, thee, koffiecreamer, suiker en 
bekertjes. De tocht van het kantoor naar de kantine kon beginnen, waarbij op de drempels 
die gepasseerd en in de bochten die genomen moesten worden het wankel evenwicht van de 
flessen frisdrank en het Mariabeeldje bleek. 

De personeelskantine is een grote bijna vierkante ruimte van ongeveer dertien bij veertien 
meter. Langs de gangkant van deze ruimte zijn er twee grote ramen en twee dubbele toegangs-
deuren met grote ruiten, waarvoor glasgordijnen hangen. In de tegenoverliggende wand zijn 
grote ramen die uitkijken naar buiten, naar de tuin van de inrichting. Daarvoor hangen naast 
glasgordijnen ook verduisteringsgordijnen. Vanuit de toegangsdeuren gezien is links een 
wand met een brede deur die toegang geeft tot een pantry. Tegen deze muur staat links van 
die toegangsdeur een stereo-installatie. Rechts is een blinde muur met daarop als wandversie-
ring enkele grote platen. Midden op de muur – tegen het plafond aan – hangt een oprolbaar 
filmdoek. In de hoek die deze wand maakt met de wand met de op de tuin uitkijkende ramen 
bevindt zich een klein podium. Aan het plafond is een beamer gemonteerd.

Een aantal tafels voor de blinde muur met het filmdoek werd door de voorganger terzijde 
geschoven, zodat een open ruimte ontstond, waarin met stoelen een kring kon worden ge-
maakt. Een twaalftal stoelen, zoveel als nodig waren voor de kerkgangers en voor de onder-
zoeker, werden in een ruime halve cirkel gezet. Het filmdoek dat tegen de blinde muur was 
gemonteerd werd neergelaten. Dat onttrok de wandplaten die op de muur hingen gedeeltelijk 
aan het zicht. Onder het neergelaten filmdoek werd een hoge stoel neergezet als ‘tafeltje’ voor 
de laptop. Middels de aan het plafond bevestigde beamer zouden tijdens de kerkdienst vanaf 
deze laptop de teksten van de liederen en het Onzevader op het filmdoek worden geprojec-

344  De icoon draagt – naar de traditionele theologische en liturgische interpretatie van de scène – het Kerkslavische 
opschrift ‘Heilige Drie-eenheid’, in, omdat de voorstelling ontleend is aan een oudtestamentisch verhaal (Gen.18:1-15), 
‘oudtestamentische gedaante’. Zij is de officiële orthodoxe voorstelling van de Drie-eenheid. De officiële iconografische 
benaming van deze voorstelling is: ‘de Philoxenie van Abraham’, ofwel ‘de Gastvrijheid (voor de vreemdeling) van Abraham’; 
vgl. DIONYSIOS (ed. 1983), nr.102, 50 en aantekening 30, 191.
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teerd. Een statafel, die midden onder het filmdoek werd gezet, ging dienst doen als ‘altaar’. 
Daarop werden de icoon en het Mariabeeldje neergezet, met daartussen de herfststukjes. Bij 
het Mariabeeldje werd een waxinelichtje neergezet. Vanuit de kerkgangers gezien rechts daar-
van werd de kaarsentafel neergezet. Op de kaarsentafel werd een aantal waxinelichtjes in gele 
en rode cupjes gelegd. Links van de statafel met de icoon en het Mariabeeldje werd een hoge 
stoel voor de voorganger klaargezet. Daarvoor werd een lezenaar geplaatst, die voordien op 
een podium in de hoek van de zaal stond. In het midden van de kring stoelen werd de grote 
kandelaar met de paaskaars geplaatst. De ruimte was klaar om te vieren. 

Figuur 7: het “heilig hoekje” in de personeelskantine van de JJI
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2.2. Plattegrond

Figuur 8: plattegrond van de personeelskantine in de JJI

Legenda: 
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3. Observatie van de kerkdienst 

3.1.Zondag 5 oktober 2008, 13.00-13.45 uur: laatste voorbereidingen 
1. De voorganger heeft zich speciaal voor de kerkdienst gekleed. Hij draagt een zwart pak en 

een zwart overhemd en heeft een grote Lourdesmedaille aan een leren koord om zijn hals. 
2. De voorganger heeft bij aanvang van de kerkdienst een onoplosbaar probleem: het is een 

frisse herfstzondag en de verwarming in de personeelskantine is uit vanwege het weekeind. De 
voorganger probeert een tijdlang de verwarming aan te zetten. Hij slaagt daar niet in, ook niet 
na een paar telefoontjes naar personeel, dat elders in de inrichting aanwezig is. Dan laat hij het 
maar zo. 

3. De voorganger controleert de PowerPoint-presentatie die op zijn laptop staat. De dia’s van 
de presentatie verschijnen op het filmdoek. Alles lijkt naar wens te gaan. Het is donker in de kan-
tine vanwege het regenachtige herfstweer buiten. Daarom besluit de voorganger de verlichting 
in de zaal aan te maken. Hij probeert de PowerPoint-presentatie nogmaals uit om te zien of de 
beelden op het filmdoek helder genoeg blijven overkomen. Na enige aarzeling besluit hij dat dat 
het geval zal zijn. Op het filmdoek laat hij het beeld van de omslag van het boekje geprojecteerd 
staan. 

4. De voorganger steekt de paaskaars en het waxinelichtje voor het Mariabeeldje aan. Dan 
gaat hij de kerkgangers van de woonafdelingen halen. Na een klein kwartier komen de kerkgan-
gers, elf (11) meisjes tussen de veertien en zeventien jaar, binnen. Ze zien er uit als hedendaagse 
jongelui, maar hebben toch wel ‘’s zondagse’ kleren aan. Ze gaan zitten op de stoelen die in een 
halve cirkel zijn opgesteld. De kerkdienst kan beginnen. 

3.2. Observatie met tijdsschema 
13:46: De voorganger heet de kerkgangers welkom: “Oké, wat fijn dat jullie er zijn”. Met-

een vraagt een van de meisjes: “Wat gaan we doen?”. De voorganger: “Dat zul je wel zien… 
We gaan zegenen en hand opleggen”. “Tsss…” reageert iemand. De voorganger legt vervolgens 
omstandig uit waarom er geen vrijwilligers zijn. Zij willen vanwege hun eigen geloofsover-
tuiging niet komen, omdat in deze dienst de kerkgangers elkaar zullen zegenen en de handen 
gaan opleggen, wat in hun traditie alleen een voorganger mag doen. Hij vraagt de kerkgangers 
of iedereen een boekje heeft, hij vraagt om “rustig te beginnen met een momentje rustige stilte 
om onszelf weer leeg te maken en rustig te maken van binnen – misschien gebeurt er van alles 
op de groep dat je nu eventjes rustig van je af moet zetten, net als bij de meditatie345, dan maak 
je eventjes…, keer je in jezelf en zit je liefst een beetje rechtop, dan doe ik een openingsgebed”. 
De kerkgangers gaan verzitten; het wordt nog niet echt stil.

13.47: Meteen wordt het openingsgebed gebeden. Dat is het signaal voor de kerkgangers 
om te zwijgen. De voorganger bidt het gebed naar zijn hart hem ingeeft en met de handen 
gevouwen bij de lezenaar: 

B16:“Goede God, (de voorganger zoekt in zijn papieren op de lezenaar en herbegint – hij dacht het gebed uitge-
schreven te hebben), Goede God, wij zijn hier bijeen in uw naam om samen te vieren en te zingen en nieuws en 
moois te ontdekken over onszelf en over ons leven. Wij vragen uw zegen over deze viering en over onszelf en 
wat wij gaan doen en alle dagen die komen gaan, waarin wij verder gaan in ons leven. Dat vragen wij u in Jezus’ 
naam. Amen”. 

345  Op andere momenten – vrijdags – mediteert de voorganger groepsgewijs met een aantal van zijn pastoranten.
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Er wordt zichtbaar in stilte meegebeden door de kerkgangers. Sommigen hebben hun 
ogen dicht onder het bidden. Het “Amen” wordt door alle kerkgangers herhaald. 

13.48: De voorganger kondigt een lied aan: “…Down in the river to pray”.346 De voor-
ganger zegt dat hij hoopt dat een aantal kerkgangers het lied kent en dat hij het meteen “te 
voorschijn zal toveren”. De tekst van het lied staat niet in het tekstboekje, maar word in Po-
werPoint-presentatie via de laptop en de beamer op het filmdoek geprojecteerd. Dat gaat niet 
meteen naar wens. Er ontstaat daardoor wat verwarring. De tekst van het lied gaat als volgt:

B17: ““Down To The River To Pray”
As I went down in the river to pray studying about that good old way and who shall wear the starry crown? Good 
Lord show me the way! (...) O sinners, let’s go down, let’s go down, come on down, o sinners, let’s go down, 
down in the river to pray”.

Achter de tekst van het lied zien we een afbeelding van Jezus, op de rug gezien, die net 
gedoopt is in de Jordaan. Uit de hemel daalt een duif over Hem neer. Een meisje vraagt of het 
lied ook op cd staat, anderen maken daarover opmerkingen en beginnen hard te lachen. De 
voorganger zegt dat hij ook een cd heeft en dat de meisjes maar hard mee moeten zingen, dan 
kunnen ze zich gelijk af reageren. De stereo-installatie is ver weg van de plek waar wij vieren, 
in een hoek achter in de zaal. Als de eerste tonen van het lied klinken vraagt de voorganger 
nogmaals bij wijze van uitnodiging om mee te zingen: “Wie kent het?”. Hij zegt de kerkgan-
gers te gaan staan. Dat doet iedereen onmiddellijk. En iedereen, behalve twee kerkgangers, 
zingt het lied zo goed mogelijk mee. Door een paar meisjes wordt voorzichtig op de maat 
meegedanst en zachtjes meegeklapt tijdens het zingen. Tijdens het lied bevindt de voorganger 
zich achter de kring en zingt vanaf die plek luidkeels voor. Na het lied wordt er voorzichtig 
en kort geapplaudisseerd door een paar meisjes, waarop de voorganger reageert met: “Ja, ap-
plaus voor jullie zelf, hé…”. Hij zet na het lied de cd weer af en gaat weer naar zijn plaats bij 
de lezenaar. 

13.52: Het “Gebed om Vergeving” volgt. De voorganger nodigt uit om even stil te worden 
en om de ogen te sluiten: “Zo (met een diepe zucht), dan gaan we nu naar het gebed om ver-
geving…Dan kun je, als je deze week echt nog iets gedaan hebt, waarvan je zelf zegt, nou, dat 
was eigenlijk niet helemaal in orde, dan kun je dat nu in stilte op gaan biechten (er wordt wat 
lacherig gereageerd, waarop de voorganger zegt, dat hij bedoelt te zeggen dat dat “individueel” 
is, “iets tussen jou en God”)”. Hij vervolgt met te zeggen: “Maar nemen we eerst even een mo-
mentje van stilte en laten wij datgene wat we pas of langer geleden verkeerd gedaan hebben en 
waar we misschien spijt van hebben…en ook weer met de ogen dicht”. Er volgt een stilte van 
ongeveer acht seconden. Het nadenken wordt heel serieus genomen. De voorganger bidt het 
gebed met gevouwen handen en zachte stem. Het gebed staat niet in het liturgieboekje van de 
kerkgangers. De voorganger heeft wel een tekst tot zijn beschikking. Het is een gebed waarin 
expliciet wordt gevraagd om vergeving voor wat er is misdaan in de afgelopen tijd naar God 
en elkaar toe: 

B18: “Eeuwige God, help ons ons hart voor u uit te storten, eerlijk en oprecht, help ons ons dicht bij u te voelen, 
U, Bron van Liefde. Heer, we vragen vergeving voor al die momenten dat we haastig of onvriendelijk waren, dat 
we teveel met onszelf bezig waren, voor de keren dat we anderen niet hebben vergeven, voor al die keren dat we 
uw aanwezigheid vergaten en de liefde en vriendschap van u en anderen niet beantwoordden. We danken u voor 

346  De voorganger benoemt het lied naar een overeenkomstige regel uit het refrein. De officiële titel van het lied is Down 
to the river to pray. 
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uw belofte om iedereen te vergeven die met berouw tot U komen. In Jezus’ naam. Amen”.

Het “Amen” wordt door allen herhaald.
13.54: De lezing volgt. De voorganger leidt de lezing in: “Wij gaan lezen. Jullie hebben 

allemaal een boekje. De lezing ‘Handelingen van Apostelen’. Als we dat lezen krijg je meteen 
een idee van wat wij zo gaan doen, hoop ik…”. De perikoop is Hand. 3:1-10, over de gene-
zing van een verlamde door Petrus. Er wordt gevraagd of er iemand is die wil voorlezen. Een 
meisje meldt zich spontaan. De voorganger merkt haar niet meteen op, wordt daarop door 
anderen gewezen. De lezer leest de lezing voor aan de lezenaar uit haar eigen liturgieboekje, 
waar de lezing integraal in staat. De voorganger gaat tijdens de lezing op de stoel van de lezer 
zitten. De lezer heeft de lezing niet voorbereid, maar leest helder en verstaanbaar. Ze moet 
hulp krijgen van de voorganger bij het woord “Nazoreeër”. De voorganger zegt “Amen” op de 
lezing en bedankt de voorlezer.

13.55: Een tussenzang, een lofzang aan de Drie-eenheid met als titel Machtig God, Sterke 
Rots volgt. De voorganger moet weer even worstelen met zijn PowerPoint-presentatie en wat 
dia’s verder klikken om de tekst van het lied op het filmdoek aan de muur te kunnen tonen; 
naast de tekst van het lied zien we een rotsachtig gebergte: 

B19: “Machtig God, sterke Rots 
Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard’ en hemel prijzen U, glorie voor uw naam.(…)”.

Dan gaat hij snel naar de cd-speler. Al doende wordt iedereen weer uitgenodigd om te 
gaan staan. Dat doet iedereen. Iedereen, behalve drie kerkgangers (de twee meisjes die bij het 
eerste lied ook niet meezongen en een derde meisje), zingt het lied weer mee. Het lied wordt 
tweemaal in zijn geheel gezongen. Er ontstaat al zingend een zeker enthousiasme. Ook nu 
zingt de voorganger het lied mee achter en buiten de kring. De voorganger besluit het samen 
zingen met: “Juist,…dat was ie”. Een van de kerkgangers beaamt dat: “Dat was ie, ja…”.

13.59: De voorganger houdt nu zijn preek. Die is in de orde van dienst volgens het litur-
gieboekje niet voorzien; in een eigen ‘draaiboek’ voor de viering had de voorganger wel een 
overweging gepland, onmiddellijk na de lezing (zie verderop, § 4.2.1). De bedoeling van de 
voorganger is dat hij de liturgische handelingen die in deze viering de kernrituelen zijn, zal-
ven van de handen en handoplegging, nu al doende inleidt en de betekenis daarvan uitlegt. 
Hij heeft zijn preek uitgeschreven: 

B20: “Dames, ik heb al gezegd dat we vandaag iets anders gaan doen. Ik doe dat ieder jaar. Een zegening door 
handoplegging. Ik denk dat dat werkelijk iets betekenen kan. Ik leg het even uit. Wij zijn geschapen naar Gods 
beeld. (…) Dat wil zeggen: iets van wat in God is, is ook in ons. Ook al is het wat minder, en verlangen we naar 
meer. God is liefde, dus in ons is liefde, en we verlangen naar meer liefde. God is vrijheid, dus hebben wij vrijheid 
en een diep verlangen naar meer vrijheid. Je zou kunnen zeggen dat wat God is, in ons tot uiting komt. (…) Ik 
wil hetzelfde als Petrus gaan doen. Nou denk ik niet dat ik een verlamde in een rolstoel kan laten lopen, of een 
stervende zomaar tot leven kan wekken. Hoewel, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Maar ik denk wel dat 
wij meer kunnen dan we zelf voor mogelijk houden. Het begint eenvoudig. Wat doe je bijvoorbeeld als je vriendin 
verdrietig is … of eenzaam … of pijn heeft? Het kan verder gaan. (…) We werken ernaartoe dat we in alle rust 
elkaar kunnen zegenen, simpelweg door elkaar de handen op te leggen”.
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De voorganger wijkt van zijn voorbereide tekst af, en preekt los van zijn papier midden in 
de kring staande. De preek wordt in twee delen gehouden. Nadat het eerste deel gehouden is, 
zal een tweede deel als inleiding op en nagesprek bij het ritueel van de handoplegging volgen. 
Er is onder het eerste deel van de preek aandacht bij de kerkgangers. Sommigen buigen zich 
iets naar voren om goed te horen wat de voorganger zegt. Een keer wordt er in de preek ‘inge-
broken’ als een van de toehoorders vindt dat de voorganger zich niet helemaal goed uitdrukt. 
Een meisje pakt, als de voorganger het heeft over “elkaar zegenen en met een handgebaar 
troosten”, haar buurvrouw vast en de voorganger maakt daar meteen gebruik van om zijn 
betoog te adstrueren. Tot besluit van het eerste deel van zijn preek geeft hij aan hoe de hand-
oplegging uitgevoerd zal gaan worden. Dan laat hij een aantal PowerPoint-dia’s zien, die als 
illustraties bij dit deel van de preek bedoeld zijn. Het eerste plaatje is een foto van een hand-
oplegging door pandits. De voorganger zegt erbij, dat hij het jammer vindt, dat uitgerekend 
vanmiddag een Hindoe-meisje, dat anders altijd naar de kerkdienst komt, niet aanwezig is. Zij 
zou, gezien haar afkomst, immers beter dan wij begrijpen, wat wij nu zien en ook gaan doen.

14.04: “Kan het licht uit ?”, vraagt een meisje. De voorganger reageert wat aarzelend, maar 
gaat toch de verduisteringsgordijnen aan de buitenwand van de zaal dichtdoen en doet het 
licht uit. Dat kost één minuut. Maar het blijft rustig.

14.05: De voorganger begint met de voorbereidingen voor het ritueel van de handopleg-
ging. Het gaat er anders aan toe dan in het liturgieboekje staat. Het gebed “Zegening van de 
handen” [B21347], dat volgens de orde van dienst de handoplegging zou moeten voorbereiden, 
wordt niet uitgesproken. In plaats daarvan worden ieders handen ‘gezalfd’. De voorganger laat 
een flesje massageolie zien en zegt dat dat helpt om de handen soepel en sterk te maken voor 
het ritueel dat gaat volgen. De kerkgangers geven te kennen dat ze eerst aan de olie willen rui-
ken. De voorganger laat ze ruiken en giet vervolgens bij iedereen een beetje olie op de handen. 
Hij geeft instructie de handen goed in te wrijven. Hij heeft een handdoek in de buurt voor 
het geval de olie te rijkelijk vloeide. Hij helpt een meisje met een gebroken arm haar handen 
in te oliën. Hij giet ook olie op zijn eigen handen. Vervolgens zegt hij iedereen haar handen 
helemaal te ontspannen. Ze moeten hun armen draaien en hun vingers losmaken en elkaars 
handen twee aan twee masseren. Diegenen die het gevoel hebben die massage afgerond te 
hebben, staan te wachten of gaan bij anderen, die er nog mee bezig zijn, kijken. Iedereen is 
erg actief en de massage loopt ook uit op allerlei onderlinge gesprekjes. Ook de voorganger 
maakt met een paar meisjes werkafspraken. Er ontstaat een zekere onrust en de voorganger 
heeft even moeite om de meisjes ‘tot de orde te roepen’. Maar iedereen heeft wel plezier. De 
voorganger legt uit dat ze nu een Japanse massage- en ontspanningstechniek hebben voltrok-
ken die shiatsu heet. 

14.13: Nu gaat er kort gemediteerd worden op Indiase manier. De voorganger legt uit hoe 
dat gaat en hoe de techniek die zal worden toegepast heet: mudra. De voorganger zegt voorts 
dat we een kort lied zullen horen dat ons wil helpen om “innerlijke rust” na te streven. De 
voorganger maant tot stilte “Nou stil allemaal en een meditatiehouding…” 

14.15: De voorganger zet cd-speler in de hoek is weer aan. Er wordt een newage-achtige, 
Byzantijns-klinkende vocale muziek ten gehore gebracht. De voorganger komt terug in de 
kring. Hij vraagt weer met een paar keer “sssst” om stil te worden en vraagt de kerkgangers 
alle aandacht naar hun handen toe te laten gaan. Sommigen lachen een beetje. Voor een paar 
meisjes begint de spanningsboog zichtbaar te lang te worden. De voorganger zegt de meisjes 
de ogen dicht te doen om zich goed op hun handen te kunnen concentreren. Het merendeel 

347  [B21: “Zegening van de handen: Dit moment is heilig. Want God is nu aanwezig. Deze plek is heilig. Want God is hier aanwezig. Onze handen zijn heilig. Want God heeft 
ons deze handen gegeven. God werkt door onze handen. En dus is Zijn werk door onze handen heen heilig”.]
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van de meisjes probeert nu weer serieus mee te doen. 
14.17: De voorganger gaat nu over tot het ritueel van zegening door handoplegging. Hij 

gaat verder met het tweede deel van zijn preek. Hij begint met te vertellen hoe en waar hij zelf 
wel eens aan mensen de handen oplegt. Hij vertelt over zijn werk in de vreemdelingenbewa-
ring, waar hij ook werkt. Vreemdelingen vragen vaak om handoplegging en gebed. Onmid-
dellijk merkt iemand naar aanleiding van de vermelding van die tweede werkplek (naast de 
JJI) op: “Dan zul je wel rijk zijn”. De voorganger laat zich verleiden er op in te gaan. Dat duurt 
maar kort. Dan herneemt hij zijn verhaal en vertelt over het ziekenhuis, waar hij óók werkt, 
hoe hij daar vaak de handen oplegt aan ernstig zieken. Hij vertelt ook dat hij een ernstig zieke 
vriendin, die zou gaan sterven, heeft gezegend onder handoplegging en dat zij daarna mak-
kelijker met haar man kon praten over het naderende afscheid. Dat verhaal maakt indruk. 
Conclusie van deze ervaringsverhalen van de voorganger: “met zegenen kun je goed doen”. In 
het liturgieboekje had de voorganger de rubriek “Gebed om Gods tegenwoordigheid in ons” 
opgenomen dat onmiddellijk aan het ritueel van de handoplegging zou moeten vooraf gaan; 
de tekst van dit gebed stond in zijn eigen ‘draaiboek’ van de viering uitgeschreven [B22348]. De 
voorganger bidt dat gebed niet. 

14.21: De handoplegging begint. De meisjes willen eerst hun handen afdrogen met de 
handdoek. De voorganger zegt dat de rite er heel eenvoudig aan toe gaat: “Het is heel een-
voudig. Je concentreert je op je handen,… dat er daadwerkelijk Gods kracht in zit, en dan leg 
je die bij je partner op het hoofd en hou dan even vol…”. De kerkgangers doen heel serieus 
wat de voorganger van hen vraagt. De ene kerkganger staat voor de andere, die zit. Het komt 
vanwege het aantal meisjes in de kerk (11) zo uit dat de voorganger bij één van de meisjes zelf 
de handen oplegt. 

14.23: Er wordt gewisseld. De zittende meisjes gaan staan, de staande meisjes gaan zitten. 
Deze tweede ronde gaat het er minder serieus aan toe. Verschillende meisjes die de handen 
opleggen voelen zich afgeleid, kijken rond naar de anderen, giechelen. 

14.24: Er komen een paar jongens langs door de gang naast de zaal. Door de grote ramen 
heen zien zij de meisjes staan en de meisjes zien hen voorbijkomen. Ze reageren meteen. Het 
versterkt de onrust. Eén meisje roept de naam van een jongen die haar ‘zó’ (handen opleg-
gend) gezien moet hebben. De voorganger merkt op dat straks in de dienst met de jongens 
hetzelfde zal gaan gebeuren. 

14.25: De rite van de zegening door handoplegging is beëindigd. De voorganger sluit zijn 
preek af. Hij vraagt de meisjes naar hun ervaring en wijst erop dat ze dit altijd kunnen doen 
als ze iemand weten die daar behoefte (door verdriet, of hoofdpijn) aan zou kunnen hebben, 
als ze maar geloven in zichzelf. Hij besluit met: “Goed, dan hebben we dit gehad. Eh…, dan 
gaan we over naar gebed en het aansteken van de kaarsjes…”. 

14.27: De voorbeden volgen. De voorganger nodigt de kerkgangers uit zelf hun voor-
beden te formuleren, maar de meisjes willen liever dat de intenties eerst door hen worden 
opgeschreven en dan door de voorganger worden geformuleerd. De voorganger gaat op zoek 
naar papier en pennen om te schrijven. Hij vindt twee pennen in zijn binnenzak en het papier 
met de preektekst, vouwt het papier in vieren en scheurt het door. Daarom maakt hij zelf 
maar een ronde om bij ieder meisje naar haar voorbedenintenties te vragen en die zelf op te 
schrijven. Hij gedraagt zich hierbij heel informeel. Tijdens het opschrijven van de intenties 

348  [B22: “Gebed om Gods tegenwoordigheid in ons: Goede Vader, daal in ons neer, wees om ons heen, straal door ons heen, sterk ons van binnen, vooral waar wij zelf 
tekort schieten. Wees in ons aanwezig met licht en liefde, met kracht en wijsheid. Werk heilzaam in ons en werk door ons heen heilzaam in anderen. Zend daartoe het warme felle 
vuur van uw heilige Geest. Laat alles wat ons van elkaar en van u verwijderd heeft smelten als sneeuw voor de zon. Amen”.]



138 | Deel II

wordt het dan ook weer wat rumoerig. Wie niet aan de beurt is, gaat zitten kletsen met haar 
buurvrouwen. 

14.33: De voorganger vraagt de “ dames…om allemaal te concentreren” en “om de rust 
van net weer proberen terug te vinden” en om even stil te worden voor het gebed. Het is voor 
het gebed ongeveer twaalf seconden stil.

14.34: Het voorbedengebed begint. De voorganger bidt het gebed bij de lezenaar met zijn 
handen gevouwen:

B23: “Goede God, almachtige Vader in de hemel, we komen hier bij u, met heel ons hart en heel onze ziel en ons 
verstand, en we leggen bij u neer onze beden, onze problemen, hetgeen waar we verdrietig om zijn, en ook onze 
eenzaamheid en pijn, want ieder hebben we onze eigen gebeden”.

Alle kerkgangers nemen intussen een of andere gebedshouding aan: de meesten vouwen 
hun handen, allen hebben hun ogen dicht. Een vijftal meisjes houdt elkaars handen vast tij-
dens het bidden. De voorganger formuleert – rustig en weer met zachte stem – de voorbeden 
aan de hand van de intenties die de meisjes net hebben opgegeven. Hij noemt telkens de naam 
van het meisje dat de desbetreffende intenties had opgegeven. Het wordt een lange litanie, 
zonder pauzes tussen de verschillende intenties, waarvan hier een paar passages:

B24: “Wij bidden voor NN. hier aanwezig, die haar eigen behoeften en noden heeft, en haar eigen wensen en 
verlangens, die vervuld willen worden, we bidden dat daar een zegen op mag rusten;(…) En zelf bid ik voor jul-
lie allemaal, hier aanwezig, ik bid dat jullie allemaal het mooie dat je in jezelf hebt en het wonderlijke, waarmee 
je ook echt wonderen kunt doen, naar buiten mag laten komen en dat heel veel andere mensen daarvan zullen 
mogen meegenieten. En dat bidden wij in Jezus’ naam, amen”.

Er daalt tijdens het bidden een heel grote rust over de groep neer. Een meisje maakte een 
kruisteken toen ‘haar’ intenties werden voorgedragen. Dat deed ze ook weer bij het “Amen” 
dat door allen werd herhaald aan het slot van de gebeden.

14.40: Dan volgt het ritueel van het kaarsjes aansteken. Het ritueel wordt door de voor-
ganger in verband gebracht met de voorgaande voorbeden: “Als er nog onuitgesproken ge-
dachten of gebeden zijn of vergeten of bijzondere intenties kunnen daar nu kaarsjes voor 
worden aangestoken”. Een voor een komen de meisjes naar voren. Een meisje neemt vuur van 
de paaskaars. Iedereen steekt een of meer kaarsjes aan. Het zijn kleine waxinelichtjes in een 
geel of rood cupje. Er wordt door een paar meisjes zachtjes wat gefluisterd. De rest is stil. Er is 
eerbied. Het komt over als een plechtig moment. Onder het aansteken van de lichtjes blijft de 
voorganger bij zijn lezenaar staan.

14.44: De voorganger zegt – als iedereen de kaarsjes heeft aangestoken – : “Oké...Dan gaan 
we nu het Onzevader bidden…”. Het oecumenisch Onzevader wordt door iedereen staande 
gebeden, terwijl men elkaars handen vasthoudt. De tekst van het Onzevader met de daarop 
volgende doxologie349 wordt via PowerPoint op het scherm getoond. Achter de tekst zien we 
een rood en geel gekleurde impressionistische plaat. De voorganger blijft bij zijn lezenaar 
staan en neemt geen deel aan de ‘gebedsketen’ die door het ineen strengelen van de handen 
ontstaat.

14.45: De voorganger bidt een “Zegengebed” en strekt de handen uit over de kerkgangers, 
die voor hun stoelen zijn gaan staan. Er wordt geen relatie tussen dit zegengebaar en dat van 
de voorafgaande handoplegging gelegd. De tekst van het gebed luidt:

349  ALTAARMISSAAL (1979), nr. 126, 716: “Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid, 
Amen”.
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B25: “ZEGENGEBED
Moge de Almachtige God je zegenen. Leef samen met Hem in je binnenste, in de hemel van je ziel. Hij zal je 
helpen om lief te hebben. Hij zal je zijn liefdevolle kracht schenken, die sterker is dan de dood. Hij zal zijn eigen 
schoonheid in jou laten stralen als in een spiegel: je zult zuiver zijn door zijn zuiverheid en helder door zijn licht. 
Kijk dan met de ogen van je hart. Heb de moed om vol te houden in moeilijke tijden. Moge jouw aanraking Gods 
liefde brengen bij wie in nood is. Moge dezelfde liefde jou tot troost zijn. Amen”.

Het “Amen”wordt door allen gezegd. Sommigen maken een kruisteken. De aandacht ver-
slapt vervolgens onmiddellijk. Een van de meisjes roept: “Ik heb het koud”. Andere meisjes 
zeggen het haar na. 

14.47: De tekst van het reggae slotlied Lord, I lift Your name on high is tevoorschijn “geto-
verd” door de dia’s van de PowerPoint-presentatie verder te klikken, de cd-speler is weer door 
de voorganger aangezet:

B26: “Lord, I lift Your name on high
Lord, I lift Your name on high; Lord, I love to sing Your praises; I’m so glad You’re in my life; I’m so glad You came 
to save us.(...)”. 

Hij heeft zijn ‘zangpositie’ weer aangenomen: hij staat weer achter de kring te zingen. Hij 
roept – als het lied al begonnen is – dat de “dames”, waarvan sommigen zijn gaan zitten, weer 
moeten gaan staan: “Staan, dames. Ga maar staan, dames”. Het lied wordt staande meegezon-
gen door iedereen. Er wordt tijdens het lied door sommigen ‘gedanst’, ritmisch bewogen en 
geklapt. Iemand schiet een onaangestoken sigaret weg, die de conische vorm heeft van een 
joint. “Dames, dit was de viering…Ik dank jullie hartelijk voor jullie aanwezigheid, dames, 
enne, ik vond het heel erg leuk om te doen, eerlijk gezegd. Ik vond het heel erg eh…, ik vond 
het gigantisch chillen…”, zegt de voorganger, als hij de cd heeft afgezet en terug is gekeerd bij 
zijn lezenaar. “Chillen?”, lacht een meisje.

14.50: Er wordt samen koffie, thee, of fris gedronken. De meisjes drinken hun koffie en 
dergelijke in twee groepjes. Een groepje staat aan een statafel tegen de achterwand van de zaal 
bij de deur van de pantry. Een ander groepje zit aan een tafeltje een eind verderop, tegen de 
buitenwand van de zaal aan. Dit groepje hield tijdens het bidden van de voorbeden elkaars 
handen vast. 

15.01: Het koffiedrinken is afgelopen. De kerkdienst voor de jongens moet gaan begin-
nen. Vijf liturgieboekjes liggen dan – achteloos neergegooid – voor de stoelen van de kring.

4. Nadere beschrijving en eerste analyse en interpretatie; aanzet tot evaluatie

4.1. De plaats om te vieren; het gebruik van de ruimte
Paul Oskamp gaf in het verslag van zijn onderzoek naar de belevingen van gedetineerden 

van de (protestantse) kerkdiensten in de Nederlandse inrichtingen van Justitie aan een van de 
paragrafen de titel Als de ruimte niet meeviert mee. Oskamp ontdekte, dat de pastores in de 
justitiële inrichtingen als vanzelf (moeten) leren zich flexibel en creatief op te stellen, al naar 
gelang de hen ter beschikking gestelde ruimte om te vieren, het aantal kerkgangers dat hun 
kerkdiensten wil bezoeken en de ritualiteit die zij in een viering nastreven.350 

De ambiance waarin gevierd wordt in de JJI, is een vrij willekeurig gekozen ruimte in huis. 

350  OSKAMP (2004), 61-64.
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Maar die ruimte moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden, die – zoals de voorganger het 
verwoordde – “het soort viering dat ik doe” ook mogelijk maken. Op de eerste plaats zijn dat 
zuiver ruimtelijke voorwaarden: in de gekozen ruimte moet plaats genoeg zijn om met het 
beoogde aantal kerkgangers, eventueel met een koor, samen te kunnen komen en de ruimte 
moet niet in voor de kerkgangers ‘verboden gebied’ van de inrichting liggen. Ten tweede zijn 
het facilitaire voorwaarden: de ruimte moet op het tijdstip waarop de viering gepland staat 
beschikbaar zijn en er moet met geringe inspanning voldoende sfeer om te kunnen vieren 
gemaakt kunnen worden. 

De voorganger slaagt erin in deze hem ter beschikking staande ambiance een – wat ik 
zou willen noemen – ‘huiselijke en intieme sfeer’ te creëren. Wanneer hij viert met een klein 
groepje kerkgangers op zijn kantoor is die intimiteit als vanzelf gegeven. Dat vieren en petit 
comité heeft hem kennelijk geleerd om met weinig middelen ook van een grote neutrale ruim-
te als de personeelskantine een intieme kerkruimte te kunnen maken. Dat bleek tijdens de 
viering van zondag 5 oktober 2008. Na de herinrichting tot kerkruimte was de personeelskan-
tine een vriendelijker ruimte geworden. Vanaf het moment, dat tijdens de viering van 5 okto-
ber 2008 de lichten werden uitgedaan en de verduisteringsgordijnen werden gesloten, won de 
ruimte nog meer aan huiselijkheid en intimiteit. Twee van mijn drie informanten vonden de 
personeelskantine (die hen meer bekend is als bezoekzaal) een fijne en intieme kerkruimte. 

De gekozen opstelling van de stoelen voor de kerkgangers in een kring voor het filmdoek 
(als was dat een immense tv) draagt bij aan die huiselijkheid en intimiteit. De kring vormt 
ook een natuurlijke scheiding tussen de ‘liturgische ruimte’ in de zaal en de in het duister 
gehulde rest daarvan. Een dergelijke opstelling van de stoelen wordt in justitiële inrichtin-
gen nogal eens gekozen, wanneer men kerken moet in een daarvoor eigenlijk niet bedoelde 
ruimte.351 Maar de plaatsing van de stoelen in een halve cirkel ‘sluit’ de kerkgangers ook ‘op’ 
in de groep. Als de viering eenmaal begonnen is, blijven de kerkgangers gedurende heel de 
viering in de buurt van hun stoel, behalve op het moment dat ze naar voren mogen komen 
om een kaarsje te branden. In een viering met jonge mensen is dit, juist vanwege hun jeugd, 
hun concentratieproblemen en hun natuurlijke ‘beweeglijkheid’, daarom misschien niet de 
meest vanzelfsprekende opstelling.352 In de viering van 5 oktober 2008 werd – op bijna alle 
momenten dat dat kon, als ze werden uitgenodigd om op te staan en te zingen – dan ook even 
‘bewogen’, zelfs gedanst, door de kerkgangers. De kring was wel voldoende ruim bemeten. De 
voorganger vertelde in het voorgesprek, dat er “nogal eens ondersteuning is van een koor” bij 
de kerkdiensten. Dat heeft vanzelfsprekend gevolgen voor het gebruik van de ruimte en de 
opstelling van de stoelen. 

De voorganger maakt gebruik van de hele ruimte. Hij beweegt zich vrijelijk in de kring, 
wanneer hij zich richt tot de kerkgangers tijdens het welkomstwoord en de preek. De gebeden 
bidt hij staande bij de lezenaar. Op die plaats wordt ook de Schriftlezing voorgelezen. Onder 
de lezing voegt de voorganger zich tussen de kerkgangers; hij gaat op de stoel van de lezer 
zitten. De twee aspecten van voorgangerschap, ‘midden tussen’ en ‘tegenover’ de kerkgangers 
staan, krijgen hierdoor ruimtelijke expressie.

De lezenaar markeert de grens tussen de kring waar de kerkgangers zitten en wat de voor-
ganger voor het filmdoek creëerde als “heilig hoekje”. Dat “heilig hoekje” functioneert tijdens 
de viering enerzijds als decor, maar wordt anderzijds een heilige plaats doordat daar het vaste, 
in elke kerkdienst terugkerende kaarsenritueel door de kerkgangers wordt gehouden. Naar 
dat ritueel ‘groeit’ de viering al biddend toe. 

Van tijd tot tijd verlaat de voorganger de kring. Dat is het geval wanneer hij de cd-speler 

351  Idem, 63.
352  HENDRIKS & SCHOEMAKER (2004), 85-87.
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moet aanzetten. Terwijl de kerkgangers meezingen met de cd stelt hij zich op achter de kring 
kerkgangers. Dat is misschien meer uit praktische overwegingen (hij moet de cd-speler ook 
weer afzetten) dan welbewust gedaan. Maar het heeft het effect, dat de donkere, ‘lege’ ruimte 
achter de kerkgangers geen echte ‘leegte’ wordt, maar op een eigen wijze mee functioneert 
tijdens de viering. Dat buiten de kring gelegen deel van de ruimte krijgt een eigen functie na 
de viering. Dan wordt daar door de kerkgangers iets gedronken en kunnen ze zich in kleinere 
groepjes terugtrekken.

4.2. De structuur en de voorbereiding van de viering
4.2.1. De structuur

De voorganger zegt dat hij wat betreft de orde van dienst van de viering “wel een beetje de 
normale structuur” van een Woord- en Gebedsdienst volgt en wijst ten bewijze daarvan op 
het tekstboekje. De opbouw van de kerkdienst van 5 oktober 2008 in de JJI laat inderdaad in 
grote lijnen een normale ordo van een Woord- en Gebedsdienst zien. Het ‘draaiboek’ dat de 
voorganger voor zichzelf maakte en dat meer details te zien geeft dan het liturgieboekje voor 
de kerkgangers kunnen we als samenvattende orde van dienst gebruiken:

•• Welkom (zonder kruisteken)
•• Openingsgebed
•• Lied: Down to the river to pray353

•• Gebed om Vergeving
•• Korte stilte 
•• Lezing uit de Bijbel: Hand. 3,1-10 in de Willibrordvertaling (1995)
•• Preek: over zegenen door handoplegging
•• Lied: Machtig God, Sterke Rots (lofzang aan de Drie-eenheid)
•• Zalving van de handen (in plaats van: ”Zegening van de handen”)
•• We bereiden de handoplegging als volgt voor:

1 Handen masseren (shiatsu)
2 Meditatiehouding (mudra)
3 Gebed om Gods tegenwoordigheid in ons
4 Handoplegging
Nagesprek: gebeurde er iets?

•• Gebed en kaarsjes
•• Onzevader
•• Lied: Lord, I lift your name on high (reggae)
•• Slotzegen (Zegengebed)

Figuur 9: de structuur van de viering van 5 oktober 2008 in de JJI

353  Voor wat de liederen van de kerkdienst betreft: Het lied Down to the River to pray is ‘traditional’ en maakt onder meer 
deel uit van de soundtrack van de film Oh, brother where art thou?; vgl. www1.cpdl.org/wiki/index.php/Down in the_River 
to Pray (Traditional). [laatst geraadpleegd 18 januari 2011]. Zie voor het lied Machtig God, Sterke Rots www. justsomelyrics.
com/ 1648252/ Opwekking-277 © Omnion Music/ Universal Songs. Tekst & muziek: G. Bonov en F. Hernandez; de 
Nederlandse tekst is van R. Zuiderveld en P. Katipana. [laatst geraadpleegd 18 januari 2011]. Vgl. voor het lied Lord, I lift 
your name on high de website van het Interkerkelijk Jongerenkoor Challenge te Dordrecht: www. ikjk-challenge.nl/ lyrics/ 
lordiliftyournameonhigh.html.. Tekst, muziek en arrangement van dit lied zijn van respectievelijk John Chisum, Gary Sadler, 
Ron Kenoly. [laatst geraadpleegd 18 januari 2011].
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“Inhoudelijk” gaat de voorganger zijn eigen weg: hij probeert in de loop van de kerkdienst 
toch ook elke keer “iets te laten gebeuren, omdat jeugdigen erg visueel zijn ingesteld”354. Daar-
voor kiest hij werkvormen, die zijn jeugdige kerkgangers heel basaal willen laten ervaren, hoe 
God met ieder van ons begaan is en omgaat. In de kerkdienst van 5 oktober 2008 waren die 
werkvormen de rituelen van de zalving en massage van de handen, de meditatie en concen-
tratie, en de handoplegging. Dat ‘iets’ dat de voorganger in de kerkdiensten ‘laat gebeuren’ is 
dus zo mogelijk ritueel en symbolisch van aard en zeker een kwaliteit van zijn kerkdiensten 
te noemen.355 De kerkgangers zijn vóór de kerkdienst dan ook nieuwsgierig naar wat er gaat 
gebeuren in de kerkdienst. Er werd, toen de voorganger met zijn volgeladen kar van zijn 
kantoor naar de personeelskantine wilde rijden, door toevallig passerende meisjes op de gang 
al naar gevraagd en later, toen de voorganger met de kerkdienst wilde beginnen, opnieuw (§ 
3.2, 13.46). 

In de openingsriten hebben twee bouwstenen een nieuwe plaats gekregen: de viering be-
gint met een openingsgebed, dat eigenlijk de openingsriten besluit (§ 3.2, B16), waarna het 
openingslied, dat eigenlijk de openingsriten opent, volgt (§ 3.2, B17). Dat heeft te maken met 
het “Gebed om Vergeving”, een in deze kerkdienst niet onbelangrijke bouwsteen. Hoewel een 
boeteritueel niet perse thuishoort in een Woord- en Gebedsdienst, heeft het “Gebed om Ver-
geving” een eigen, prominente plaats in de viering. Het neemt de plaats in van het openings-
gebed en staat daardoor onmiddellijk voor de Schriftlezing (§ 3.2, B18). Als men het “Gebed 
om Vergeving” in samenhang beziet met het inleidende lied met de uitnodigende tekst: “…o 
sinners, let’s go down (…) in the river to pray” (§ 3.2, B17), de korte stilte die (anders dan in 
het ‘draaiboek’ voorzien) aan het “Gebed om Vergeving” voorafgaat en de Bijbellezing die 
erop volgt, mag men concluderen dat er sprake is van een klein, maar uitgewerkt boeteritueel 
dat gehouden wordt als voorbereiding op ‘het openen’ van de Schrift. De voorganger wil in de 
kerkdienst langs de weg van schuldbesef en (her)lezing van het evangelie tot bekering bren-
gen. Ik kom hier verderop, in paragraaf 4.6, op terug. 

De voorganger zei in het voorgesprek bij voorkeur te (laten) lezen uit het evangelie; in de 
kerkdienst van 5 oktober 2008 gebeurde dat niet. De Schriftlezing, die in de viering het ritueel 
van de handoplegging een Bijbelse grondslag moest verlenen, was Hand. 3:1-10 over de gene-
zing door Petrus van een vanaf zijn geboorte verlamde man. Bij de teksten van zijn ‘draaiboek’ 
die de voorganger mij achteraf ter beschikking stelde, was – op hetzelfde blad, waarop Hand. 
3:1-10 stond – als eerste keuzetekst – ook Mk. 5:21-43, over de opwekking van het dochtertje 
van Jaïrus door Jezus, opgenomen. Hoewel de lezing Hand. 3:1-10 afgedrukt stond in het 
liturgieboekje, was het evangelieverhaal Mk. 5:21-43 kennelijk toch een mogelijk alternatief. 
Strikt genomen komt in geen van deze beide verhalen een daadwerkelijke handoplegging 
voor. Petrus grijpt in Hand. 3:1-10 de rechterhand van de verlamde man. En hoewel Jezus in 
Mk. 5:21-43 door Jaïrus wordt gevraagd zijn gestorven dochtertje de handen op te leggen, 
grijpt ook Jezus, als het zover is Jaïrus’ dochtertje bij de hand. Dat gebaar is, als genezend en 
levenwekkend, in de Bijbelse en christelijke iconografische symboliek een equivalent van de 

354  Vgl. HENDRIKS & SCHOEMAKER (2004), 41, over de behoefte van jongeren om in hun ‘eigen’ vieringen met creatieve 
werkvormen de onderlinge communicatie en dus ook de communio te versterken. 
355  In het voorgesprek op 30 september 2008 gaf de voorganger twee andere voorbeelden van wat hij verstaat onder “iets 
(…) laten gebeuren”. Met Pasen hield hij een sedermaaltijd met de jongeren, waarbij de verhalen van de Uittocht uit Egypte 
en van Jezus’ dood en verrijzenis werden verteld. Daarna werd het paaslicht plechtig binnengedragen en op de paastafel 
gezet. Dat bijzondere lichtritueel maakte grote indruk. In de zomer houdt hij een openluchtviering met als thema ‘op reis 
gaan door het leven’. Om de jongeren hun trektocht door het leven intenser te laten ervaren en beleven heeft hij bij het 
sportveld het labyrint van de kathedraal van Chartres op schaal in het gras laten uitzetten. De kerkgangers kunnen tijdens de 
viering de reis die een mensenleven is in het labyrint aan den lijve ervaren. 
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handoplegging.356 Aan deze nuance besteedde de voorganger geen aandacht in zijn preek. De 
kerkgangers merkten het verschil niet op. De voorganger had – zo bleek in het nagesprek op 
6 oktober 2008 – voor de lezing uit Handelingen gekozen, omdat een verhaal over een leer-
ling van Jezus, Petrus, die in Diens naam geneest, “toch dichter bij” is, dan een verhaal waarin 
Jezus dat doet. 

De keuze voor slechts één Schriftlezing is ingegeven door de gedachte, dat één Bijbeltekst 
als ‘rode draad’ en thematische leidraad in de viering door jeugdige kerkgangers makkelijker 
te vatten is dan een veelvoud aan lezingen met mogelijkerwijs een nog grotere veelvoud aan 
thematische invalshoeken.357 De tekst van de lezing was die van de Willibrordvertaling in de 
herziene editie van 1995.358 De voorganger conformeert zich met zijn keuze voor deze verta-
ling enigszins aan de door de Nederlandse bisschoppenconferentie voor de liturgie voorlopig 
nog voorgeschreven vertaling.359 

In het liturgieboekje van de kerkgangers stond de preek niet aangegeven. Daardoor volgde 
de rubriek “Lied: Machtig God, Sterke Rots” meteen op de Schriftlezing. Zo werd het in de 
kerkdienst ook gezongen: onmiddellijk na de Schriftlezing en voor de preek (§ 3.2, B19). In het 
‘draaiboek’ van de voorganger was de geplande volgorde precies andersom. 

Het ritueel van de handzalving (dat pas op het laatste moment door de voorganger was 
voorzien, toen hij op de morgen van zondag 5 oktober in zijn badkamer een flesje massageolie 
vond) en dat van de handoplegging, die we de ‘kernrituelen’ van deze viering mogen noemen, 
staan op de plaats waarop – tijdens een eucharistieviering of een Woord- en Gebedsdienst – 
de sacramenten kunnen worden toegediend. 

Het ‘draaiboek’ levert opnieuw een interessant gegeven op, wanneer we het verder verge-
lijken met het liturgieboekje dat de kerkgangers hadden gekregen en met wat er uiteindelijk 
in de kerkdienst gebeurde. In dat boekje is voorafgaand aan de voorbereidende rituelen van 
de handoplegging een dialooggebed om de handen te zegenen opgenomen (§ 3.2, [B21]). In 
het ‘draaiboek’ daarentegen staat alleen een “Gebed om Gods tegenwoordigheid in ons” aan-
gegeven om te bidden vlak vóór de handoplegging (§ 3.2, [B22]). In de liturgieboekjes is dit 
tweede gebed alleen als rubriek met een korte uitleg vermeld. Kennelijk heeft de voorganger 
de gebedstekst, die in het liturgieboekje was afgedrukt, over het hoofd gezien toen hij zijn 
‘draaiboek’ opstelde. Beide gebeden waren bedoeld om het ritueel van de handoplegging na-
der te duiden als heilig teken van Gods aanwezigheid bij ons en van zijn werkzaamheid door 

356  Ook in de iconografie van het christelijke Oosten vervangt ‘bij de hand grijpen’ de handoplegging als genezend en 
levenwekkend gebaar: op de icoon van de ‘Opwekking van de dochter van Jaïrus’ maakt Jezus beide gebaren: Hij heeft 
het meisje vast met de linkerhand en strekt zegenend zijn rechterhand over haar uit. Op de icoon van de ‘Opwekking van 
Lazarus’ strekt Jezus alleen zegenend zijn hand uit naar Lazarus; in zijn linkerhand heeft hij een opgerold blad (verwijzend 
naar de evangelietekst: “Ik ben de verrijzenis en het leven….”; Joh. 11:25). Op de ‘Anastasisicoon’ grijpt Jezus Adam en Eva – 
die in hun graf knielen – bij de hand om ze te doen delen in zijn verrijzenis; Vgl. DIONYSIOS (ed.1983), respectievelijk nr. 
241, 87, nr. 276, 93 en nr. 306, 100.
357  Vgl. ook HENDRIKS & SCHOEMAKER (2004), 41-44 over de (soms moeizame) verhouding tussen Schriftlezing 
en thema in een kerkdienst. In de jongerenvieringen van Het Hemels Gelag (vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 2..4) streven de 
begeleidende pastores er naar één Schriftlezing te kiezen uit die, welke in het leesrooster staan aangegeven. De gekozen lezing 
is leidend, hoewel niet bindend, voor de themakeuze van de dienst. Zo meent men de Schrift(tekst) beter te kunnen laten 
‘spreken’ en te kunnen voorkomen dat de lezing “in de klem wordt gezet van een thema”. De Schriftlezing wordt daarom – als 
rode draad – in Het Hemels Gelag ook meteen aan het begin van de viering gelezen. In de viering in de JJI van 5 oktober 2008 
is de Schriftlezing bij het tevoren vastgestelde thema, ‘handoplegging’, uitgezocht.
358  DE BIJBEL (1995).
359  Tot er een Nederlandse liturgische Bijbelvertaling tot stand is gekomen, die voldoet aan de in Liturgiam authenticam 
vastgestelde normen, hebben de Nederlandse bisschoppen de in de Lectionaria neergelegde vertaling (die grotendeels 
overeenkomt met de versie van de Willibrordvertaling uit de zeventiger jaren) als officiële liturgische Bijbelvertaling 
aangewezen; vgl. de Instructie Liturgiam authenticam (2001), nrs. 34-35.
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ons en onze handen. Maar noch het ene, noch het andere gebed werd uiteindelijk in de viering 
gebeden. Misschien was de voorganger tijdens de viering van gedachte veranderd? Of speelde 
de tijdsfactor een rol? Er was voor de viering en het drinken van fris, koffie of thee daarna in 
totaal immers maar één uur beschikbaar. Of werd de voorganger tijdens het voltrekken van 
deze rituelen zozeer in beslag genomen door wat hij allemaal moest doen, dat hij simpelweg 
zijn voorgenomen orde van dienst uit het oog was verloren? De voorganger had geen echt 
antwoord op deze vragen. Dat hij beide gebeden oversloeg, was ook hem overkomen. Hij zei 
bij wijze van antwoord slechts, dat “de orde van dienst (…) voor (…) (hem) geen spoorboekje 
is” en liet het daarbij. Flexibiliteit ten aanzien van wat er in de kerkdienst moet gaan gebeu-
ren is een karaktertrek van zijn voorgaan. Hij voelt zich vrij ter zake van de door hem vooraf 
opgestelde orde van dienst. Die volgt hij wel in grote lijnen, maar als het hem in de feitelijke 
uitvoering zo uitkomt, wijkt hij daar onbekommerd weer van af. Dat ook de preek, tegen zijn 
‘draaiboek’ in, pas na het lied Machtig God, Sterke Rots werd gehouden bevestigt zijn flexibel 
omgaan met de dienstorde. Hetzelfde geldt voor de volgorde van het slotlied en de slotzegen. 
In tegenstelling tot wat in het ‘draaiboek’ van de voorganger en in het liturgieboekje van de 
kerkgangers stond werd het slotlied pas na de zegen gezongen. 

4.2.2. De voorbereiding van de viering
Noch de Romeinse liturgische kalender, noch enig leesrooster of officieel liturgisch boek 

is uitgangspunt bij de voorbereiding van de viering. De voorganger kiest de thema’s voor zijn 
vieringen aan de hand van wat zich voordoet in de inrichting. Zijn kerkdienst “(is) enerzijds 
midden onder mensen (…), (gaat) anderzijds toch een beetje daar bovenuit (…)”. Hij viert 
‘laagdrempelig’. De liturgie moet toegankelijk zijn voor de – naar zijn inschatting – niet al te 
kerkelijke jongeren. Ze zouden volgens hem niet eens weten of ze gedoopt zijn. 

Uit de informanteninterviews die ik hield met A., J. en G., kwam een ander beeld naar 
voren: zij waren alle drie at random gekozen uit de elf kerkgangers van zondag 5 oktober 2008 
(we hebben het dus over bijna een kwart van de kerkgangers) en vertelden alle drie kerkelijk 
opgevoed te zijn, weliswaar ‘buiten’ niet elke zondag naar de kerk te gaan, maar toch wel 
met enige regelmaat. Opmerkelijk is dat alle drie hun grootouders noemden als degenen die 
vooral voor (enige) ‘kerkelijke continuïteit’ zorgden.360 De algemene attitude van de meeste 
kerkgangers, maar vooral die tijdens het bidden, doet ook een grotere kerkelijke betrokken-
heid vermoeden dan de voorganger meent dat ze hebben. Zoals ik eerder al meldde, hebben 
de jeugdigen ook hun eigen verwachtingen van de kerkdienst. Zij blijken bewust te kiezen 
voor de kerkgang en al bij voorbaat geïnteresseerd in wat de kerkdienst hen zal gaan brengen 
(§ 3.2, 13.46 en 4.2.1). 

Bij het voor de viering gekozen thema (dat een week van tevoren vaststaat en dan ook 
al aan de vrijwilligers van ‘buiten’ wordt meegedeeld) zoekt de voorganger een bijpassende 
lezing – zoals in de vorige paragraaf gezegd bij voorkeur uit het evangelie – en eventueel ge-
schikte psalmen of psalmgedeelten. “Omgaan met het Woord van God is een pijler van mijn 
voorgaan”, meent hij. Voortdurend is er een onderliggend basaal thema in de kerkdiensten: 
“God bestaat, (…) probeer te kijken naar het goede in jezelf, dat Hij daarin heeft neergelegd”. 
Dat onderliggende thema hangt samen met zijn eigen levenservaringen en de daaruit gegroei-

360  Vgl. ELSHOF (2008), 18-20, die wijst op de “cruciale rol van het ouderlijk milieu” inzake de geloofsoverdracht en 
godsdienstigheid van hun kinderen. Waar de ouders zelf het laten afweten kan die ouderlijke rol in de geloofsopvoeding 
overgenomen worden door de grootouders. Naar mijn pastorale praktijk in de justitiële inrichting leert, gebeurt dat vooral 
daar, waar de ouders de opvoeding van hun kinderen überhaupt grotendeels aan de grootouders hebben overgelaten. 
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de visie op pastoraat.361 Hij wil een “tochtgenoot” zijn van zijn pastoranten, “een vriend die 
meeloopt in de naam van Jezus”. De voorganger stelt zich voortdurend de vraag, hoe Jezus zelf 
zou doen in de gegeven situatie met als een van de uitkomsten op die vraag de overtuiging, dat 
je bij Hem in elk geval jezelf mag zijn. Hoe Jezus zelf zou doen, valt te lezen in de evangeliën. 

De gebeden laat de voorganger het liefst tijdens de viering “uit zijn hart komen”. Dan pas-
sen ze bij de stemming van het moment en bij de stemming van zijn jeugdige kerkgangers; als 
hij ze soms wel van tevoren uitschrijft zijn ze ook in zijn eigen bewoordingen geformuleerd. 
In de kerkdienst van 5 oktober 2008 werden het openingsgebed (§ 3.2, B16) en de voorbeden 
(§ 3.2, B23-24) geïmproviseerd; het “Zegengebed over de handen”(§ 3.2, [B21]) stond in het 
liturgieboekje, omdat het in dialoogvorm geschreven was, het “Gebed om Vergeving” (§ 3.2, 
B18), het “Gebed om Gods tegenwoordigheid in ons”( § 3.2, [B22]) en het “Zegengebed” aan 
het einde van de viering (§ 3.2, B25) waren op losse vellen papier als delen van zijn ‘draaiboek’ 
uitgeschreven. 

Als er een koor is bepaalt dat de (samen)zang in de vieringen. Er komen in de JJI koren 
vanuit de Pinkstergemeente, vanuit de Antilliaanse Kerk in de buurt en vanuit parochies en 
gemeenten in de bredere regio. Als er geen koor is, wordt er door de kerkgangers meegezon-
gen met een cd. Meestal is dat een zelfgemaakte ‘verzamel-cd’ die steeds wordt gebruikt, wan-
neer er geen koor van ‘buiten’ is. Het bevordert – ondanks het relatief snelle binnenkomen in 
en weggaan uit de inrichting van de jeugdigen – de bekendheid van het liturgische zangreper-
toire bij de kerkgangers. De liederen zijn dan, zoals de voorganger het omschrijft, naar tekst 
Nederlands- of Engelstalige opwekkingsliederen (“praise-achtig” zoals hij zegt) en naar stijl 
reggae en pop. Dat was ook het geval in de viering van 5 oktober 2008. 

Voor de voorganger is de kerkdienst een intensieve vorm van contact met de jeugdigen. 
Dat contact – die ontmoeting met hen – zoekt hij vooral tijdens de preek. In zijn geval spreekt 
hij liever niet van ‘preek’, maar van een “gesprek met de kerkgangers” over het thema van de 
viering. Hun reacties op zijn aandeel of hun eigen inbreng rondom het thema worden gewaar-
deerd. In de kerkdienst van 5 oktober 2008 ging hij met de kerkgangers vooral in gesprek, na 
een eerste deel van de preek, rondom de rituelen van zalving en handoplegging. 

Voor elke viering maakt de voorganger een liturgieboekje, dat er goed verzorgd uitziet, 
met veel plaatjes die de jeugdigen aanspreken. Niet alle teksten van de kerkdienst zijn in het 
liturgieboekje opgenomen. De teksten van de gebeden ontbreken, omdat die – zoals gezegd 
– meestal op het moment van bidden zelf worden geformuleerd, ofwel als onderdeel van zijn 
persoonlijk ‘draaiboek’ zijn uitgeschreven. De teksten van het Onzevader en van de liederen 
worden in een PowerPoint-presentatie op het filmdoek getoond. In het boekje staat ook een 
aantal teksten die niet voor onmiddellijk gebruik in de liturgie bedoeld zijn, maar om het bid-
den en de meditatie van de jongeren in de weken tussen de kerkdiensten te stimuleren.

De voorganger bereidt zijn kerkdiensten alleen voor. Ook al krijgen de vrijwilligers van 
‘buiten’ het thema van de viering al een week tevoren te horen, is er niemand van hen bij de 
voorbereiding betrokken. Dat ze het van tevoren te horen krijgen is meer ‘strategisch’ be-
doeld, omdat de groep voor een deel uit ‘zware’ gereformeerden bestaat, die graag willen 
weten, waarmee ze in de viering kunnen worden geconfronteerd. Er zijn ook geen jeugdigen 
bij de voorbereiding van de viering betrokken. Er zijn geen officiële lectoren uit hun midden 
of uit de vrijwilligers. In de viering wordt wel gelezen door jongeren, of door vrijwilligers, 
maar die worden ter plekke gevraagd om dat – onvoorbereid – te doen. Dat dat soms ook tot 
teleurstellend resultaat leidt, spreekt vanzelf. 

361  De voorganger maakte voetreizen naar Santiago de Compostela en Jeruzalem.
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4.3. Het rituele handelen
In het voorgesprek zei de voorganger, dat hij een kerkdienst altijd begint met een ritueel 

aansteken van de paaskaars, die midden in de kring is opgesteld. Dat gebeurde niet in de 
kerkdienst van 5 oktober 2008. De paaskaars was al aangestoken vóór de kerkdienst, buiten 
aanwezigheid van de kerkgangers. 

Veel van het ritueel dat wordt voorzien in hetzij het liturgieboekje, hetzij het ‘draaiboek’ 
van de voorganger verloopt in de feitelijke viering anders dan gepland. Gebedsteksten worden 
uiteindelijk toch niet gebeden, rituele handelingen worden anders of in een andere volgorde 
dan in het liturgieboekje of het ‘draaiboek’ is aangegeven voltrokken, al naar gelang de sfeer 
tijdens de viering ingeeft te doen. Dat wijst op een soepel en speels omgaan met de ritualiteit 
en geeft de indruk dat niet het ritueel an sich, maar de beleving van het ritueel door voorgan-
ger en kerkgangers voorop staat. 

Terwijl het rituele handelen op andere momenten van de kerkdienst uiterst sober is ge-
houden, is ritueel handelen tegelijkertijd ook het hoogtepunt van de viering. Tenminste, in 
de kerkdienst van 5 oktober 2008 was dat zo. De voorganger wil in de kerkdienst immers 
“iets (…) laten gebeuren” (§ 4.2.1). De sobere ritualiteit tijdens het bidden, zingen en lezen 
vindt, afgezet tegen het uitgebreide ritueel van de handzalving en de handoplegging, haar 
oorzaak in het gegeven dat deze beide rituelen bedoeld zijn als climax. De handzalving en de 
handoplegging zijn geen rituelen die voltrokken worden aan of voor de kerkgangers, maar het 
zijn rituelen die door kerkgangers en voorganger samen worden voltrokken aan elkaar. Beide 
rituelen geven ook de jeugdige kerkgangers ‘te doen’ in de viering: het ritueel is (weer) een 
werkvorm geworden om samen iets te ervaren van Gods aanwezigheid en van zijn goedheid 
en genade en van wat wij daarvan kunnen doorgeven aan elkaar. Dat raakt aan de essentie 
van (christelijk) ritueel.

Het simpele ‘masseren’ van elkaars handen voor de handoplegging, bedoeld om de han-
den op een speelse manier soepel en krachtig te maken, maar ook om het ritueel van de hand-
oplegging meer cachet te geven, werd pas kort voor de kerkdienst geritualiseerd: het werd 
een handzalving, na de (her)ontdekking van een flesje massageolie in een badkamerkastje 
(§ 4.2.1). Er stond ook niets over een handzalving in het liturgieboekje. De idee achter de 
handzalving was, zoals de voorganger uitlegde, “dat meisjes graag met hun lichaam bezig 
zijn”. Het aan de handoplegging voorafgaande ritueel van de handzalving zou – mits goed 
in samenhang gebracht met elkaar – ook de handoplegging midden in de belevingswereld 
van opgroeiende vrouwen kunnen plaatsen. Het motief van de voorganger om de handen 
te laten gaan zalven opent een perspectief op – in de terminologie van Gerard Lukken – een 
“inductieve” liturgie: een liturgie die ‘gevoed’ wordt vanuit de belevingswereld vanuit de deel-
nemers.362 Maar de voorganger zei in zijn – toch voor een groot deel geïmproviseerde – preek 
niets over dit motief om op het laatste moment te kiezen voor ook een handzalving, noch 
verwees hij anderszins naar het met de handzalving vergelijkbaar gebruik van zalf of olie door 
zijn kerkgangers in hun dagelijkse doen. 

Welriekende zalf en olie spelen bovendien niet alleen een rol in het dagelijkse leven van de 
kerkgangers. Zalving is in veel christelijke liturgieën een eminent op Bijbelse tradities geënt 
sacramenteel teken, dat in een aantal gevallen uitwisselbaar is met handoplegging.363 Dat wij 
‘christenen’ genoemd worden, is niet alleen omdat wij als geloofsgemeenschap vernoemd zijn 
naar Christus, maar vooral omdat wij ‘gezalfden’ zijn geworden bij onze doop, zoals Jezus, 

362  LUKKEN (1999), 216-223, mn. 216-217. 
363  Vgl. voor een liturgiehistorisch overzicht van de ontwikkeling en aanwending van zalvingen in de christelijke liturgieën: 
BOUMAN (1965-1968), k. 2954-2963, ‘Zalving’.
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die ‘de Christus’ wordt genoemd, omdat Hij gezalfd is bij zijn doop in de Jordaan door de 
nederdaling van de heilige Geest. Een voorstelling van Jezus’ doop was even tevoren, tijdens 
het lied Down to the River to pray, als achtergrond van de PowerPoint-dia met de tekst van 
het lied getoond (§ 3.2, B17). Toch refereerde de voorganger daar niet aan in het deel van zijn 
preek waarin de handzalving werd ingeleid, noch bij het nagesprekje, waar het overigens beter 
op zijn plaats zou zijn. De (vervallen) gebeden [B21] en [B22] hadden overigens ook uitstekend 
kunnen dienen om de handzalving poëtisch en in gebedstaal betekenis te geven. Nu bleven de 
kerkgangers met een onbestemd gevoel achter. Mijn informant A. vertelde, dat zij zich, toen 
de handen gezalfd gingen worden, afvroeg: “Wat grappig, waarom doet hij dit nou?”. Zij had 
op deze vraag graag een antwoord gehad. 

De handoplegging brengt meer mee dan op het eerste gezicht lijkt. De voorganger viert 
elk jaar in de herfst als “horend bij de deprimerende tijd van het jaar” rondom dit krachtig, 
opbeurend en zegenend gebaar. Maar het vraagt goed aanvoelen wat er in de groep leeft, 
speciaal bij deze meisjesgroep. Handoplegging is een heel intense manier van aanraken. Dat 
kan volgens de voorganger “heel verkeerd vallen, als er aan je gezeten is”. Er waren een paar 
kerkgangers die misschien daarom een soort ‘vluchtgedrag’ lieten zien en de handoplegging 
niet zo serieus leken te nemen. Maar dat kan ook verlegenheid met de situatie geweest zijn. 

De kerkgangers werden uitgenodigd te gaan staan onder het zingen van de liederen en het 
Onzevader, tijdens het bidden waarvan ze elkaar een hand gaven. Ze werden uitgenodigd om 
rechtop te gaan zitten en de ogen te sluiten tijdens de gebeden. De voorganger zelf vouwde 
tijdens het bidden de handen en sprak met een zachtere stem als om geconcentreerde aan-
dacht te vragen. Hij strekte zijn handen uit over de kerkgangers tijdens het “Zegengebed”. Hij 
zei niet dat hij hen daarbij collectief de handen oplegde. Of hij dat vergat, of zich daar op dat 
moment niet van bewust was, is ook in het nagesprek niet duidelijk geworden. Misschien is 
het uitstrekken van de handen als zegengebaar zo gewoon geworden, dat de voorganger dit 
zegengebaar daarom niet in relatie bracht met het voorgaande ritueel van de handoplegging. 

De lezing werd door een van de kerkgangers voorgelezen aan de lezenaar, niet uit een li-
turgisch leesboek of een Bijbel, maar uit het eigen liturgieboekje. Er was geen Bijbel aanwezig 
in de zaal. Er was er wel een op komst. In september 2008 kondigde de Katholieke Bijbel-
stichting aan, dat zij van zins was aan elke justitiële inrichting in Nederland een Kanselbijbel 
te schenken.364 De voorganger zei vast van plan te zijn om die na ontvangst te gaan gebruiken 
in de kerkdiensten.

Een belangrijk ritueel tenslotte was dat van het aansteken van kaarsjes na de voorbeden, 
waarmee het door de voorganger ook in verband was gebracht (“onuitgesproken gedachten 
of vergeten of bijzondere intenties” (§ 3.2, 14.40)). De kerkgangers gingen, bijna één voor 
één en met eerbied naar de kaarsentafel om een of meer waxinelichtjes aan te steken. Het was 
een ‘eigen’ ritueel van de kerkgangers. De voorganger nam er niet aan deel. Hij stond op dat 
moment bij de lezenaar. 

Opmerkelijk is dat de voorganger deze kaarsentafel in het voorgesprek op 30 september 
2008 “offertafel” noemde en daarmee aanduidde dat de kerkgangers in het kaarsenritueel iets 
van zelfgave konden vieren en beleven. Tijdens de kerkdienst werd dat aspect van het ritueel 
niet meer belicht. Vanuit een visie op het kaarsenritueel als een ‘offeren’ door de kerkgangers 
van hun gebeden voor hun geliefden, familie, vrienden en kennissen en kerk en wereld, zou 
men de terughoudendheid van de voorganger om aan het ritueel deel te nemen kunnen ver-
klaren. Maar afgezien van deze interpretatie lijkt het erop, dat de katholieke justitiepastores 

364  Het zou een zware, in de liturgie nauwelijks te hanteren, Kanselbijbel worden – rood-gouden omslag en ‘blauw op snee’ 
– van het formaat 35x25x10 cm.: DE BIJBEL (1995).
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het kaarsenritueel zonder meer beschouwen als een ‘eigen’ extraliturgische inbreng van de 
kerkgangers in de viering. In het vorige hoofdstuk zagen we, dat ook de voorganger in de 
kliniek zich onthield van deelname aan het kaarsenritueel.365 

Even later onttrok de voorganger zich opnieuw aan wat de kerkgangers gezamenlijk de-
den. Het kaarsenritueel (en de daaraan voorafgaande voorbeden) werden afgesloten met het 
bidden van het Onzevader. Toen de voorganger dit gebed had aangekondigd gingen de kerk-
gangers staan, gaven elkaar een hand en vormden zo een ‘gebedsketen’. De voorganger sloot 
zich daar niet bij aan. Hij schiep daardoor – meer nog misschien dan tijdens het kaarsenri-
tueel en wellicht ongewild en onbewust – distantie tussen zichzelf en zijn kerkgangers. Hij 
bleef bij de lezenaar staan, zodat het leek alsof hij dit gezamenlijke afsluitende bidden aan 
zich voorbij liet gaan en geen deel meer uitmaakte van de eerst zo saamhorig vierende en 
handelende kerkgemeenschap. Misschien had het inderdaad te maken met een gevoel van 
‘tegenover’. Na het Onzevader zou hij de zegen gaan uitspreken (§ 3.2, 14.44-14.45). 

Ritueel handelen en ritueel spreken liggen in elkaars verlengde. Daarom besteed ik hier 
aandacht aan de taal die tijdens de kerkdienst van 5 oktober 2008 werd gebezigd. Het taalge-
bruik in de viering was tweeledig. De voorganger sprak voortdurend in twee idiomen. Er was 
de taal die hij sprak tegen en met de kerkgangers en er was de gebedstaal. De eerstgenoemde 
taal was direct, hedendaags en – naar mijn inschatting – de taal van de jeugd, de gebedstaal 
was aan de ene kant eenvoudig, maar aan de andere kant toch ook verheven en solemneel. 
Een ‘sterke’, repeterende zinswending in de gebedstaal, die ook indruk maakte op de kerkgan-
gers, was te horen in de voorbeden. Bijna iedereen werd bij name genoemd met de toevoe-
ging: “hier aanwezig”. De kracht van de formule lag in de toevoeging aan ieders eigennaam 
en in de herhaling. De genoemde persoon werd er even door boven de groep uit getild. De 
voorganger, die in de voorbeden God aanspreekt namens de meevierenden, wijst uitdrukke-
lijk ook de mens, wiens noden hij voor God brengt, aan. Hij laat die mens met deze formule 
voor God ‘aanwezig komen’.366 

De wisseling van dagelijks naar liturgisch idioom deelde de viering op in kleinere onder-
delen. Zinnen als: “Zo dan gaan we nu naar…” of “Goed dan hebben we dit gehad” braken 
voor de jeugdige kerkgangers de spanning en gaven hen de kans om zich op wat volgt opnieuw 
te concentreren.367 De kerkdienst wekte daardoor tevens sterk de indruk een “Legoliturgie” 
te zijn.368 Van de andere kant is een kerkdienst voor deze jeugdige kerkgangers een ernstige 
zaak, waarbij in hun ogen toch een ander discours aan de orde is dan buiten de kerkdienst. 
De voorganger besloot de kerkdienst met: “Dames, dit was de viering…Ik dank jullie hartelijk 
voor jullie aanwezigheid, dames, enne, ik vond het heel erg leuk om te doen, eerlijk gezegd. Ik 
vond het heel erg eh…, ik vond het gigantisch chillen”. “Chillen?”, lachte toen een meisje, met 
een ondertoon van: “Kun je vieren dan chillen noemen?” (§ 3.2, 14.47). 

4.4. Paramenten, parafernalia en technische infrastructuur
De voorganger draagt geen klassieke liturgische gewaden in zijn vieringen in de JJI, omdat 

dat naar zijn zeggen niet zo past in “het soort viering dat ik doe”. Bij de kerkdiensten in de 
vreemdelingenbewaring doet hij dat wel. De kerkgangers daar verwachten dat van hem. Mijn 

365  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 3.2, 11.18; 4.2.1 en 4.5. 
366  Vgl. ook Deel II, hoofdstuk 2, § 4.2.2.
367  Vgl. HENDRIKS & SCHOEMAKER (2004), 86, waar vermeld wordt hoe in Het Hemels Gelag (vgl. Deel I, hoofdstuk 2, 
§ 2..4) eenzelfde effect van steeds nieuwe oriëntatie en concentratie wordt nagestreefd door de inrichting van de ruimte met 
aparte plekken voor de verschillende onderdelen van de viering.
368  POST (2009), 127-128.
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informanten bleken het niet zo belangrijk te vinden, of de voorganger in de kerkdienst een 
liturgisch gewaad draagt of niet. Een van hen, J., was van mening, dat “je”, ook als voorganger 
in een kerkdienst, “erbij moet kunnen lopen, zoals je zelf wilt”. 

Maar de voorganger draagt wel degelijk voor de liturgie gereserveerde kledij, zij het zeer 
eigentijdse en – naar eigen zeggen – dus passend bij de dienst waarin hij voorgaat. Hij gaat 
tijdens de kerkdienst geheel in het zwart gekleed en draagt een grote Lourdesmedaille om zijn 
hals (§ 3.1, 1). Hij is met de keuze voor een zwart pak, een zwart overhemd en nette zwarte 
schoenen tijdens de kerkdienst anders gekleed dan op de weekdagen tijdens zijn gewone pas-
torale werk in de inrichting. Dat heeft ontegenzeggelijk impact op de perceptie van zijn functie 
in de kerkdienst door de kerkgangers. Zij noemen de voorganger allemaal bij zijn voornaam, 
ook tijdens de viering, maar hij is in de kerkdienst voor hen toch anders dan gewoonlijk. Hij 
is in de kerkdienst hun voorganger op de weg naar geloof. Zoals G. het verwoordde: “In de 
kerkdienst gaat het (de voorganger) om geloof. In bijvoorbeeld de meditatiegroep gaat het 
(de voorganger) om rust”. A. zou haar daarin bijvallen. Ook zij zei: “(De voorganger) is in een 
gespreksgroep of meditatiegroep heel anders dan in de kerkdienst”.

Ook al stond de brandende paaskaars midden in de kring, hij was niet het liturgische 
centrum. De paaskaars was ook niet van 2008, maar van 2007. De statafel met de icoon en 
het Mariabeeldje, die als altaar dienst deed, was evenmin het liturgisch centrum. Er werd in 
de viering geen enkele aandacht geschonken aan deze parafernalia, noch met woorden, noch 
ritueel. Ze waren er kennelijk uitsluitend als decor en zorgden in de neutrale ruimte, waarin 
werd gevierd, ook voor een beetje kerkelijk decorum. In zoverre waren ze onmisbaar. Een 
kruis(beeld) ontbrak. De voorganger had in het voorgesprek van 30 september 2008, toen hij 
de aankleding van het “heilig hoekje” beschreef en de daarbij gebruikte parafernalia opsomde, 
ook een kruisbeeld genoemd, dat gemaakt was door een jongere. Het was er niet. Evenmin 
was er, als in de vorige paragraaf al gezegd, een Bijbel om de Schriftlezing uit voor te lezen. 
Van alle door de voorganger aangevoerde zaken had alleen de kaarsentafel met de waxine-
lichtjes een (rituele) functie in de viering. Maar ook hij was desondanks niet het liturgisch 
centrum. Het feitelijke liturgische centrum werd gevormd door het filmdoek met wat daarop 
te zien was. Door zijn grootte en doordat men nauwelijks voorbij kon gaan aan wat er op te 
zien was, vroeg het voortdurend aandacht en was ieders oog daar steeds op gericht. 

Het gebruik van de technische hulpmiddelen (filmdoek, beamer, laptop met PowerPoint-
presentatie en cd-speler) had zijn eigen invloed op (het verloop van) de viering. Er waren 
meerdere redenen om een laptop, beamer en cd-speler te gebruiken. Op de eerste plaats wa-
ren het filmdoek, de beamer en de cd-speler nu eenmaal in de zaal aanwezig: de mogelijkhe-
den schiepen de behoefte. Het uitgerolde filmdoek onttrok bovendien moeilijk verwijderbare, 
schreeuwende niet-religieuze wandversieringen in de zaal gedeeltelijk aan het oog. Het film-
doek en de PowerPoint-presentatie die daarop werd geprojecteerd dienden dan ook om de 
(kerkelijke) sfeer in de zaal te verhogen. Een tweede reden om deze apparatuur te gebruiken 
was, dat er wat te zien zou zijn voor de visueel ingestelde jeugdige kerkgangers. De tijdens de 
presentatie wisselende achtergronden gaven hun steeds iets nieuws te zien. Daardoor kon hun 
aandacht tijdens de dienst gemakkelijker worden vastgehouden. Een derde reden tenslotte 
was, dat de teksten van de te zingen liederen en het Onzevader nu niet in het liturgieboekje 
(dat ook bedoeld was om mee te nemen) hoefden te worden afgedrukt. In het boekje was 
daardoor meer ruimte voor lees- en meditatieteksten om door de week op cel te lezen en te 
overdenken.
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Slechts de teksten van de liederen en die van het Onzevader werden voor langere tijd tegen 
(dat moet gezegd: sprekende) achtergronddia’s op het filmdoek geprojecteerd. Verder bestond 
de PowerPoint-presentatie uit dia’s die het hoofdthema van de kerkdienst, handoplegging, 
illustreerden en enkele dia’s die daaraan voorafgaande de thema’s verdriet en troost in beeld 
brachten. De laatstgenoemde dia’s dienden ter ondersteuning van de preek. Geen van die dia’s 
kon goed bekeken worden. Ze werden bijna terloops te voorschijn en snel weer weg geklikt. 
Sommige van die dia’s (vooral die voor vertoning onder de preek) waren door de voorganger 
op de liturgische momenten, waarvoor ze waren opgenomen in de presentatie, vergeten en 
flitsten later voorbij op zoek naar de geëigende dia bij een nieuw onderdeel. Dat had niet al-
leen te maken met een zeker gebrek aan concentratie van de voorganger (vgl. § 4.6), maar 
ook met het feit, dat het hem ontbrak aan technische mogelijkheden om tijdens de viering 
zijn laptop op een adequate manier te bedienen. Daardoor verliep de PowerPoint-presentatie 
enigszins chaotisch. De lichtsterkte van de beamer bracht beperkingen mee. Onder de viering 
bleek een aantal dia’s toch niet goed zichtbaar. Het licht in de zaal moest uit en de verduiste-
ringsgordijnen dicht (§ 3.2, 14.04). 

De cd-speler maakte het mogelijk een eigentijdse, soms ‘swingende’, soms stemmige mu-
zikale ondersteuning aan de viering te geven. Met cd’s is het repertoire in beginsel onbeperkt. 
En ook het geluidsniveau kan gevarieerd worden. En de liederen kunnen zodanig gekozen 
worden, dat zij naar tekst en muziekstijl passen bij de jongerencultuur. De jongeren zongen 
niet alleen met overgave, maar ook met zichtbaar plezier mee. Ik ken het repertoire van de 
koren die de JJI frequent bezoeken niet, maar ik veronderstel vanwege hun herkomst en ach-
tergrond, dat zij de meer bekende kerkelijke liederen zingen. De meisjes die mijn informanten 
waren, gaven aan dat ze met de gekozen liederen en de ondersteuning van de cd zeer content 
waren. Ze vonden de aanwezigheid van een koor wel “leuk”, maar meezingen met een cd won 
het wat hen aanging toch. 

Tijdens de kerkdienst bediende de voorganger zelf alle apparatuur, zowel de laptop als de 
cd-speler. Als er gezongen zou gaan worden moest hij om de cd-speler te bedienen steeds de 
kring van kerkgangers verlaten. De cd-speler bevond zich in de verste hoek van de zaal. Dat 
leidde niet tot noemenswaardige onrust onder de kerkgangers. Wel betekende het dat hij nu 
‘de groep op afstand moest bedienen’. Een afstandsbediening voor de laptop of de cd-speler 
was niet voor handen. In de informanteninterviews die ik een dag na de kerkdienst hield had 
alleen A. commentaar op deze gang van zaken. Ze sprak haar verbazing erover uit, dat “(de 
voorganger) niemand van ons om hulp heeft gevraagd. Wij kunnen dat allemaal toch ook?”. 
Zij bood zich ook spontaan aan om voortaan als ‘koster’ de voorganger te gaan helpen. 

4.5. Voorganger én kerkgangers: samen participerende actanten
Het staat buiten kijf, dat de kerkgangers tijdens de kerkdienst van 5 oktober 2008 bijna 

voortdurend actief betrokken zijn geweest bij wat er gebeurde in de viering. De voorganger 
deed daartoe zelf het nodige door de kerkgangers uit te nodigen en te stimuleren om mee 
te blijven doen. Maar dat kostte nauwelijks moeite. Er was voortdurend interactie tussen de 
voorganger en de kerkgangers. Gedurende het merendeel van de kerkdienst was er eigenlijk 
geen strikte scheiding tussen actanten en participanten. Hoewel voorganger en kerkgangers 
hun eigen rol hadden, werd de viering gedragen door het doen van alle aanwezigen tezamen. 

Tijdens de gebeden die gezegd werden werd er door allen in stilte meegebeden, niet door 
alleen maar te luisteren, maar ook door de handen te vouwen (of, zoals een vijftal meisjes 
deed, elkaar een hand te geven (§ 3.2, 14.34)) en door de ogen te sluiten. Er waren – buiten 
het Onzevader – geen gebedsteksten voor de kerkgangers om hardop mee te bidden. Het 
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gebed “Zegening van de handen” was wel als dialoog voor voorganger en kerkgangers in het 
liturgieboekje opgenomen, maar werd niet gebeden (§ 3.2, [B21]). Af en toe reageerde iemand 
spontaan op wat er gebeurde of op wat er gezegd werd, vooral tijdens het tweede deel van de 
preek, dat tussen de diverse onderdelen van de rituelen van handzalving en handoplegging 
bij wijze van een gesprek werd gehouden. Onder de liederen ging iedereen staan en bijna al-
lemaal probeerden ze de liederen mee te zingen met de cd. Spontaan meldde zich een lezer, 
toen daarom gevraagd werd. Iedereen wilde graag een intentie aandragen voor de voorbeden 
en bijna iedereen ging een of meer kaarsjes aansteken daarna. Onder het Onzevader werd 
door alle kerkgangers ‘als vanzelf ’ een ‘gebedsketen’ gevormd: iedereen gaf haar buurvrouw 
een hand, terwijl ze het gebed baden. Het ritueel van de handzalving en de handoplegging, 
ten slotte, hoef ik niet verder te bespreken: zonder de ‘actieve deelname’ van de kerkgangers 
zou dat niet gelukt zijn. De enthousiaste ‘actieve deelname’ aan de handzalving en -oplegging 
in de vorm van ‘meedoen’ bracht een even enthousiaste ‘actieve deelname’ door ‘meemaken’, 
door engagement en toe-eigening, voort.369 Er was zoveel enthousiasme tijdens de rituelen 
van de handzalving en de handoplegging bij de kerkgangers, dat dat niet anders kan worden 
uitgelegd. 

Enthousiasme is er al bij de kerkgangers, nog vóór de kerkdienst beginnen gaat. De kerk-
gangers zien naar de kerkdienst uit. Ze verwachten er veel van. De verwachtingen, die zij van 
de kerkdienst hebben, blijken ook meer in te houden dan dat ze de kerkdienst alleen maar 
zouden beschouwen als een welkome doorbreking van het weinig spectaculaire zondagse 
dagprogramma. Toen de voorganger zijn volgeladen kar van zijn kantoor naar de kantine 
duwde, werd hij in de gang bij een toevallige ontmoeting met aanstaande kerkgangers toege-
roepen: “Hoi (…), gaan we iets leuks doen in de kerkdienst?”. Diezelfde vraag werd opnieuw 
gesteld door een van de kerkgangers aan het begin van de viering (§ 3.2, 13.46 en 4.2.1). Nu is 
“iets leuks” te verstaan als een tamelijk oppervlakkige aanduiding voor wat er in kerkdiensten 
over het algemeen te gebeuren staat. De term ‘leuk’ heeft vandaag de dag bovendien vaak een 
lading van entertainment, vermaak. Vroegen die kerkgangers toch naar een uur vermaak? 
Naar een onderbreking in het saaie zondagsprogramma? 

De voorganger legt de vraag anders uit. Volgens hem heeft de vraag van de kerkgangers 
naar “iets leuks doen” een heel serieuze ondertoon en wordt zij ingegeven door wat de jon-
geren gewend zijn samen met hem in zijn kerkdiensten te doen. Een kerkdienst mag wat 
hem betreft voor een uur (ernstig) vermaak zorgen. Hij is volgens de voorganger bedoeld 
om vreugde te laten ervaren, om blijdschap neer te leggen in de harten van de kerkgangers. 
Kerkelijke rituelen en vooral de wijze, waarop ze voltrokken zouden moeten worden, kunnen 
daaraan bijdragen. De voorganger zegt hierover in het nagesprek van 6 oktober 2008: 

N12: “Ik versta die vraag als, dat ze op zo’n moment bedoelt: ik wil iets leuks gaan doen. Ik wil iets doen wat mij 
amuseert’”. (Interviewer: “Had jij het idee dat je ging amuseren?”) “Een beetje wel, ja. Ik had wel het idee, dat ze 
het ook amusant zouden vinden, ja. (…) Kerk mag best vermaken, ja. Plezier maken mag er ook wel in te vinden 
zijn, ja. Genieten”. (Interviewer: “Waarom?”) (Fel:) “Waarom: omdat de kerk vreugde moet brengen. En, en…
vieren is overigens niet alleen maar met een strak lang gezicht gebeden prevelen om …, maar ook merken dat 
je er werkelijk iets aan hebt. En dat kun je ook tijdens een viering doen. Je kunt er blij van worden. En dan moet 
je dus ook vermaakt worden. Ja, dat is dus ook de performance daarvan”. (Interviewer: “Hoe was jouw perfor-
mance?”). “Eh…, ik vond dat ik eigenlijk wel, … ja, ik vond dat ik over het geheel genomen een vrij goede in-
teractie heb met de meisjes. Ik geloof dat ik tamelijk flexibel ben, ja, dat ik wel flexibel ben over wat zich voordoet 

369  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 4.5.
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en dat ik inspeel op al die dingen, waarmee ze zelf…, die ze zelf verbaal en non-verbaal uitdragen. En ik denk 
dat ik inhoudelijk in mijn rol als …, voorganger toch wel aardig vertrouwen (sc. van de kerkgangers) heb…”

Interactie, flexibiliteit in de voltrekking van het ritueel, inspelen op de opmerkingen en het 
gedrag van de kerkgangers en onderling vertrouwen worden door de voorganger genoemd 
als bouwstenen voor een performance, of ars celebrandi, die vermaak en genieten genereert 
en tot vreugde en blijdschap leidt. Het is zijn overtuiging dat een voorganger samen met zijn 
kerkgangers een viering als het ware steen voor steen opbouwt. De viering staat of valt met 
het welslagen van het samenspel van voorganger en kerkgangers. Samenspel sluit in dat alle 
betrokkenen gelijkelijk aan het ritueel-liturgische spel participeren en tegelijkertijd ‘volgens 
de regels van het spel’ op hun beurt actant zijn. Het samenspel van voorganger en kerkgangers 
is zeer serieus bedoeld, maar dat sluit genieten, vreugde beleven en blijdschap stichten niet 
uit: met elkaar in de kerkdienst het ritueel-liturgische spel spelen is feest. 

4.6 Ervaring, beleving en toe-eigening van voorganger en kerkgangers
De kerkgangers in de JJI beschouwen de kerkdienst niet alleen als iets voor hen, maar ook 

als iets van hen zelf. Er valt voor hen veel ‘te beleven’, veel aan ervaringen op te doen rondom 
God en geloof en zij willen de kerkdienst daarom allemaal graag meemaken. Ze voelen zich 
teleurgesteld als de kerkdienst onverhoopt niet zou doorgaan. A. zegt daarover:

N13: “Ja, dan ben ik best teleurgesteld, omdat ik…want ik hou van de kerk. Ik ga naar de kerk om af en toe te 
bidden. Om God vergiffenis te vragen voor de fouten die ik heb gemaakt, zeg maar. Dus ja, omdat ik niet met 
God kan praten, mis ik iets .… Ja, ik kan ook wel op mijn kamer met God praten, maar met de pastoor bidden 
is belangrijk…”

In de laatste zinsnede uit bovenstaand citaat, “met de pastoor bidden is belangrijk”, ver-
woordt deze jonge kerkganger welke wezenlijke betekenis de kerkdienst en de voorganger 
voor haar hebben. De “pastoor” wordt in deze concieze omschrijving van hoe zij een voorgan-
ger beleeft gezien als de mediator die samen met haar de weg naar God toe opgaat. De ruimte 
die, omdat daar de kerkdienst gehouden wordt, voor korte tijd ‘kerk’ is, zoals in de JJI, wordt 
in haar beleving daarom ook een plaats, waar God te vinden is. Die ruimte wordt in haar ogen 
door en in de kerkdienst een heilige plaats, een plek die niet alleen heilig is, maar waar voor 
haar ook heil te vinden is, waar zij ‘heel’ wordt gemaakt en waar haar herstel geboden wordt. 
A. noemt dat in zelfreflectie en contextueel “vergiffenis (…) voor (…) (gemaakte) fouten (…) 
vragen”. Schuld(besef), vergeving van schuld en verzoening zijn relationele begrippen, de An-
der (ander) moet de schuld willen opheffen en willen vergeven en verzoenen. Het is daarom 
belangrijk het weten van schuld en de ervaring van vergeving en verzoening met mensen 
(met de “pastoor”, die namens God die vergeving toezegt; met alle anderen in de kerkdienst) 
te kunnen delen. A. heeft dat goed begrepen. De andere informanten noemden het bidden om 
vergeving ook een van de voornaamste redenen voor hun kerkgang.

Voor mijn informanten is de kerkdienst en de ‘kerk’ niet alleen een gelegenheid om met 
God te praten en Hem en elkaar om vergeving te vragen, maar ook een vorm van vrijheids-
beleving. A. zei: “Als je naar de kerk gaat, kun je weg van de groep en hoef je er even niet aan 
te denken dat je vast zit”. J. zei: “In de kerk kom ik tot rust en voel ik me vrij” Die uitspraken 
betekenen twee dingen. Op de eerste plaats betekenen ze, dat je, als er kerkdienst is, weg 
kunt “van de groep”, dat wil zeggen fysiek weg kunt gaan uit de omgeving waarbinnen je je 
opgesloten en in de gaten gehouden voelt. En op de tweede plaats is er een “gevoel van vrij-
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heid”. Dat is de psychische kant. Dat gevoel van vrijheid komt niet doordat je in de kerk of in 
de kerkdienst meer vrijheid geniet dan ‘op de groep’, maar wel doordat je in de kerk ‘anders’ 
wordt ‘aangesproken’ en je – ondanks de detentie – een vrij en kostbaar kind van God mag 
weten. De ervaring van vrijheid tijdens de kerkdienst van de jonge kerkgangers in de JJI komt 
overeen met die van F. in de kliniek, die de aanwezigheid van vrijwilligers van ‘buiten’ bij de 
kerkdienst na 26 jaren opsluiting in diverse penitentiaire en forensische instellingen ervaart 
als teken van “(…) toch nog bij” God en de mensen “te horen” en van relatieve vrijheid.370 Dat 
de kerk een ‘vrijplaats’ is binnen de repressieve totaalinstituties die inrichtingen van Justitie 
nu eenmaal zijn, is een idee die justitiepastores met verve proberen uit te dragen. Dat ook 
jonge mensen van vijftien/zestien jaar dat al zo scherp beleven is opmerkelijk; dat betekent 
omgekeerd dat ‘vastzitten’, ook in aan hun jeugd aangepaste regimes, een heel ingrijpende 
ervaring voor hen moet zijn. 

De kerk is ook een soort ‘thuis’. Je mag er ‘thuis komen’ bij God. Daar heerst rust, die je 
elders in de inrichting niet of nauwelijks aantreft. Dat je naar het ‘huis van God’ gaat, als je 
naar de kerk gaat, betekent ook dat je je voorbereidt en er netjes uit wilt zien. Het ‘thuis zijn 
bij God’ werd door A. vooral beleefd bij het meezingen van de liederen met de cd. Die waren 
voor haar ontroerend mooi. Ze moest haar tranen inhouden. Voor J. kan de kerkdienst niet 
lang genoeg duren. Zeker wanneer het in de kerkdienst heel mooi of “specifiek” wordt, duurt 
hij al gauw te kort voor haar. Met “specifiek” doelt ze op het voorlezen van Bijbelverhalen en 
gedichten, waarnaar ze graag wil luisteren en waarover ze met andere mensen van gedachten 
wil wisselen. G. daarentegen voelt zich minder thuis in de ruimte, die als ‘kerk’ moet dienen. 
Ze mist in deze inrichting een echte kerkruimte. Ze is ook een tijd in een andere inrichting 
geplaatst geweest. In die andere inrichting was er een “echte kerk met een altaar met kaarsen 
en een boek en met beeldjes”. Die ruimte was ook daarom veel aantrekkelijker, omdat jongens 
en meisjes daar samen naar de kerkdienst mochten gaan. En omdat je daar ook door de week, 
als je behoefte had aan de rust die altijd in die kerkruimte heerste, zomaar binnen kon lopen. 
Dat maakt het voor haar moeilijker om zich in de ad hoc ‘kerk’ van deze inrichting ‘bij God 
thuis’ te voelen. De kerk en de kerkdienst bieden veiligheid en geborgenheid hoor je alle in-
formanten tussen de regels door zeggen. God is daar als de ontfermende ouder, die omhelst en 
vergeeft, waar de eigen ouders – om welke reden dan ook – ver weg zijn geraakt.

Alle informanten hadden de inhoud van de lezing en de preek goed onthouden. Ze wisten 
een dag later nog precies te vertellen, dat in het Bijbelverhaal verteld werd, hoe Petrus in de 
naam van Jezus een verlamde man had genezen. Van de preek had vooral het verhaal van de 
voorganger over de handoplegging aan zijn stervende vriendin indruk gemaakt. Dat verhaal, 
als relaas van een door de voorganger zelf beleefde gebeurtenis, had misschien meer dan 
de Schriftlezing duidelijk gemaakt aan hen, dat het ritueel van de handoplegging bedoeld 
is een symbool te zijn van het goede, dat wil worden doorgegeven. Dat ze zich dat allemaal 
herinnerden, is niet zo vanzelfsprekend als het na een dag lijkt. Ronald Grimes wijst erop dat 
de ritual memory, het ‘rituele geheugen’ van kerkgangers, eerder kinesthetische dan verbale 
of visuele signalen opslaat.371 Met andere woorden: van de gebaren en bewegingen die een 
voorganger of lezer maken blijft meer hangen dan van wat zij zeggen en dan van wat er in de 
kerk te zien is. Van de informanten van de kliniek wist alleen M. (toegegeven, na anderhalve 
week, maar de tijdsfactor lijkt, gezien de psychologische processen die het ‘rituele geheugen’ 
sturen, niet zo belangrijk) nog en waarover de lezingen en de preek in de kerkdienst van 14 

370  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 1.2, N3 en 4.6. 
371  GRIMES (1990), 40-45, m.n. 41.



154 | Deel II

september 2008 gingen en wat het thema van die kerkdienst was.372 
De rituelen van de handzalving en de handoplegging waren bij het merendeel van de 

informanten goed overgekomen. A. vertelde – zonder de betekenis van het Latijnse woord 
bene-dicere te kennen – dat ze het ritueel van de handoplegging had ervaren “als iets goeds 
wensen” aan haar partner in het ritueel. Toen haar de handen opgelegd werden, voelde ze een 
diepe vriendschap voor haar partner over zich komen, terwijl het meisje dat haar de handen 
oplegde toch geen echte vriendin van haar was. Het is een ervaring die haar goed heeft ge-
daan, maar tegelijkertijd – ook vanwege het effect op haarzelf – heeft verbijsterd. Ze heeft geen 
goede woorden om die ervaring te beschrijven. J. voelde haar handen gaan tintelen, toen ze bij 
haar partner de handen oplegde. En haar hoofd ging bij haar neus tintelen, toen haar partner 
het bij haar deed. Zij weet ook niet goed te verwoorden wat haar overkwam en houdt het op 
gestamelde begrippen als “lichtelijk”, “raar”, “mooi eigenlijk”, en spreekt haar vermoeden uit 
dat het, ook al had ze het zo niet onmiddellijk ervaren, met God van doen heeft:

“N14: …Toen dat meisje het bij mij op het hoofd deed, toen tintelde het gewoon …, bij mijn …bij mijn neus. 
Het voelde heel lichtelijk eigenlijk, …ja, het voelde raar. En ook wel heel mooi eigenlijk. (Interviewer: Goed? 
God?). Ik dacht niet eh…, toen precies …, op dat moment dat Hij d’r bij was. Ik weet wel zeker dat het daar 
iets mee te maken heeft….” 

G. heeft een andere kijk op het ritueel van de handoplegging, zij legt het ritueel meer in 
new age-stijl uit. Een dergelijke uitleg behoort in deze tijd, waarin voor veel mensen het reli-
gieuze indifferent en ambigue geworden is, natuurlijk ook tot de mogelijkheden: 

“N15: (…) Vooral met die handoplegging vond ik heel erg mooi, omdat ik zelf ook heel veel met dat soort 
dingen bezig ben. En rond mijn vriendenkring en rond, ja, mijn stiefvader, die is ook heel veel met het, ja, met 
spirituele dingen bezig en zo, en ik zelf ook, dus, vandaar dat ik bewust meedeed, want het heeft met hetzelfde 
te maken, met het spirituele, met handoplegging en zo en met kracht geven aan een ander, enne…, ja gewoon, 
ja, …mensen die het slechter hebben en zo, ja gewoon daarbij blijven en proberen met hen te communiceren 
via iets anders…”.

Over wat ze zelf ervaren had toen zij de handen opgelegd kreeg of toen zij de handen op-
legde hield zij zich op de vlakte. Maar G. is ook ‘buiten’ met ritueel handelen bezig en daarom 
wellicht gewend geraakt aan wat het kan oproepen aan belevingen en ervaringen. Misschien 
dat in de uitspraken van G. opnieuw het deficit in de presentatie van de rituelen van de hand-
zalving en de handoplegging aan de oppervlakte komt: het gemis aan een korte doelgerichte 
en verdiepende catechetische uitleg of evaluatie, waaraan bij de kerkgangers behoefte was. 
Ook A., die voor zichzelf wel betekenis had kunnen geven aan het ritueel van de handopleg-
ging, was blijven zitten met de vraag naar de betekenis van de handzalving (§ 4.3). Per slot van 
rekening was het niet de bedoeling van de voorganger de handzalving en de handoplegging 
als vage spirituele handelingen te laten voltrekken, maar als expressie van Gods nabijheid en 
goedheid te laten ervaren door de kerkgangers.

Het goede dat de informanten in de rituelen van de handzalving en de handoplegging 
hebben ervaren kan als exemplarisch gelden voor wat kerkdiensten in het algemeen voor hen 
betekenen: hulp bij hun zoektocht om hun levenssituatie te veranderen en te verbeteren. “De 
kerkdienst zet mij aan het denken over mijn leven en leert me vragen te stellen bij mijn eigen 

372  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 4.6.
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gedrag” (A.). “(In de kerkdienst) (…) komen er een hoop kleine puzzelstukjes langzaamaan 
bij elkaar en krijg je een overzicht over wat er gebeurd is en nu met je gebeurt. En dat kan 
helpen om naar de toekomst te kijken” (J.). “Eigenlijk verandert de kerk je niet, jij verandert 
jezelf. Tenminste, als je daar het geduld voor opbrengt en voor open leert staan. En daar kan 
de kerkdienst wel bij helpen door je te stimuleren” (G.). De kerkdienst is voor de jeugdige 
kerkgangers een startpunt van een denk- en leerproces, dat na de kerkdienst doorgaat, en dat 
gaandeweg tot een begin van een nieuw leven kan leiden. De liturgieboekjes, die alle infor-
manten zeggen te bewaren om later in de weken tussen de kerkdiensten nog eens door te kij-
ken, als gebeds- en meditatiehulp, kunnen aan dat denk- en leerproces bijdragen. En tenslotte 
zijn er de gesprekken met de geestelijk verzorgers die verhelderend werken.

De voorganger kijkt tevreden terug op de kerkdienst van 5 oktober 2008. Zijn uitgangs-
punt in het nagesprek op 6 oktober 2008 is, dat het allemaal “best goed” gegaan is. Hij heeft er 
“een goed gevoel(…) ( aan over) gehouden”:

N16: “Met ‘best goed’ bedoel ik, dat ik …, nou op de eerste plaats dan, dat ik een goed gevoel heb gehouden 
aan de, aan wat ik, denk ik, heb overgedragen, aan de interactie met de meisjes. Ik denk dat het vrij aardig gelukt 
is om iets mee te geven van… de boodschap die ik mee wilde geven… Ik denk, dat ik bij de meesten de aan-
dacht er goed bij had, dat ze goed meededen en dat ze ook echt nieuwsgierig waren. En dat is heel belangrijk”. 
(Interviewer: “Waarom is het belangrijk dat ze nieuwsgierig waren?”) “Dan is het blijkbaar interessant wat ik ze 
… aangeef en dan is het waarschijnlijk ook iets waarvan zij het vermoeden hebben dat ze er iets aan hebben”. 
(Interviewer: “Wat was jouw boodschap volgens jou?”) “Mijn boodschap volgens mij was: …, d’r zit iets van, iets 
bijzonders in jou, dat heb je van God meegekregen en je kunt daar goed mee doen, je kunt het doorgeven aan 
anderen. En de onderliggende, of ‘n onderliggende boodschap die ik ook graag met dit ritueel meegeef is, je kunt 
elkaar ook op een veilige manier aanraken. Maar dat zeg ik dan dus niet bij tijdens zo’n viering, maar dat is wel 
iets wat ik graag meegeef”. (Interviewer: “Dat heeft dan met name te maken, denk ik, met de situatie, waarin ze 
verkeren?”) “Ja, en met de, ja goed, de thuissituatie, enne…vaak misbruik of … ’n vreemd soort van seksuele 
… gewoonten, al op hele jonge leeftijd... Ik probeer in elke kerkdienst ‘helend’ bezig te zijn”. (Interviewer: “Dat 
heeft voor jouw gevoel met liturgie te maken, dat helende…, of is dat toevallig jouw setting hier, dat je zegt, nou , 
dat heeft veel meer met (de inrichting) te maken?”). “Nee, het heeft sowieso met liturgie te maken, want daarmee 
vier je het ‘helen’, denk ik, ja, dat vind ik wel, … het helen en geheeld worden…”. 

Waar de voorganger naar eigen inschatting in geslaagd is, is dat de kerkgangers geboeid 
waren geraakt door wat er in de kerkdienst gebeurde. Daarnaar streeft hij ook. De liturgie 
moet voor hen en hun leven ‘relevant’ zijn. ‘Zijn’ boodschap wilde de kerkgangers ook op 
existentieel niveau raken: “D’r zit iets (…) bijzonders in jou, dat heb je van God meegekregen 
en je kunt daar goed mee doen, je kunt het doorgeven aan anderen”. In het eerste deel van 
zijn preek haalde hij om dat “iets” nader te omschrijven Gen. 1:26 aan: wij zijn allemaal ge-
schapen naar Gods evenbeeld (§ 3.2, B20). De voorganger omschrijft het doorgeven van deze 
boodschap als “helend bezig (…) zijn”. Liturgievieren met elkaar beleeft hij als het vieren van 
“helen en geheeld worden”. 

Toen ik de voorganger in het nagesprek met hem vroeg of hij zijn kerkdienst kwalita-
tief kon labelen, zei hij spontaan één woord: “inleiding” en verduidelijkte: “Inleiding in een 
diepere manier van leven, in geborgenheid en in de beleving van Gods aanwezigheid in en 
om ons”. Die benoeming van de viering maakt een andere, ‘groots klinkende’ uitspraak van 
de voorganger bij zijn evaluatie van de kerkdienst begrijpelijker. Het is niet als grootspraak 
bedoeld, als hij terugblikkend zegt, dat hij zichzelf als een “sacrament” ervaart in zijn liturgi-
sche bediening: als iemand die God en zijn goedheid wil bemiddelen aan zijn kerkgangers. 
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Hij denkt voor zijn kerkgangers een warme, open en nabije voorganger te zijn, die hun volle 
vertrouwen geniet. Dat vertrouwen is de basis voor zijn ‘sacramentele’ bediening in de kerk-
dienst, die daarin bestaat, dat hij altijd probeert met zijn kerkgangers “via berouw en het 
lezen van het evangelie terug te gaan naar jezelf, casu quo naar God”. Deze insteek verklaart 
het uitgewerkte boeteritueel vlak voor de Schriftlezing in de kerkdienst. En zij sluit, zoals we 
hierboven zagen, aan bij de beleving van de kerkgangers. Alle drie mijn informanten zagen de 
kerkdienst als een mogelijkheid om vergeving en verzoening tussen henzelf en God en hun 
medemensen te bewerkstelligen. Paul Oskamp constateerde eenzelfde verlangen bij veel door 
hem bevraagde gedetineerden.373 

De voorganger schuwt ook zelfkritiek niet in zijn evaluatie. Waar hij in het nagesprek 
even tevoren nog zei, dat de orde van dienst geen “spoorboekje” is (§ 4.2.1), ziet hij later zijn 
flexibiliteit in het omgaan met de ordo toch ook als een zwakte en een gebrek: hij kan naar 
eigen zeggen niet goed vasthouden aan een (zelfopgelegde) structuur en is ook gauw afgeleid. 
Als hij preekt, vertaalt zich dat in een gemakkelijk toegeven aan de verleiding om – daartoe al 
dan niet uitgelokt door de kerkgangers – teveel en soms ook te lang zijpaden op te gaan (e.g. 
§ 3.2, 14.17). In de viering van 5 oktober 2008 was dat ook te merken aan zijn omgaan met 
de PowerPoint-presentatie (§ 4.4) en tijdens het zalven van de handen, toen hij tegelijkertijd 
ook werkafspraken maakte (§ 3.2, 14:05). De voorganger ‘bekende’, dat hij soms ook moeite 
heeft om de (kleine) kring van zijn kerkgangers te overzien; het meisje dat zich aanbood om 
te lezen had hij in eerste instantie niet gezien. Andere meisjes moesten hem op haar wijzen 
(§ 3.2, 13.54). 

De voorganger heeft vreugde beleefd aan de kerkdienst. De viering was voor hem een 
feest. Hij vond het fijn en zinvol in deze viering te mogen voorgaan. Hij heeft inspiratie opge-
daan aan de kerkdienst voor zijn verdere pastorale werk. De voelbare band die er was tussen 
hem en zijn kerkgangers tijdens de kerkdienst laat hem ervaren, hoe zinvol zijn werk met deze 
jonge mensen is. Zijn pastorale en liturgische spiritualiteit wordt door het vieren van houding 
tot daad. In het ‘doen’ van de liturgie beleeft hij een vorm van spirituele orthopraxie, die hem 
de kans geeft met de kerkgangers samen het geloof te delen en te beleven en in de te voltrek-
ken rituelen “hanteerbaar” te maken. De voorganger omschreef zijn spiritualiteit in het voor-
gesprek van 30 september 2008 als “tochtgenoot”-zijn van wie aan zijn pastorale zorgen zijn 
toevertrouwd. Ik schreef dat al eerder (§ 4.2.2). Vooral in zijn functie van voorganger ervaart 
hij zichzelf zo. In de kerkdienst gaan allen, voorganger en kerkgangers, samen op weg. Het 
woord ‘voorgaan’ betekent daarom voor de voorganger vooral ‘voorop mogen gaan’. Voorop 
op die lange pelgrimstocht, die iedereen moet gaan en waarbij mensen elkaar als reisgenoten 
broodnodig hebben en waarvan de kerkdienst voor hem het symbool is. 

4.7. Indruk van de kerkdienst in de JJI; eerste bevindingen
4.7.1. Karakterisering van de kerkdienst: “Een inleiding…” 

De kerkdienst van 5 oktober 2008 in de JJI was een kerkdienst die de nodige tijd in beslag 
nam (een uur en vier minuten (§ 3.2, 13.46-14.50)), maar die nergens ‘van lange duur’ was. 
Een simpel feit bewijst dat: het was koud in de zaal, toen de voorganger de ruimte ging klaar-
maken voor de viering. Hij kon de kachels niet aangezet krijgen. Door de kerkgangers werd de 
kou pas gevoeld tegen het einde van de viering (§ 3.2, 14.45). Dat zegt iets over de betrokken-
heid van de kerkgangers. Zij waren zo geboeid door wat er in de viering gebeurde, dat zij zich 
de lage temperatuur in de zaal niet bewust waren. Mij frappeerde dat, en toen ik het hoorde 

373  OSKAMP (2004), 87-92, m.n. 87.
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zeggen door de kerkgangers realiseerde ik me, dat ik zelf ook heel geboeid meebeleefd had wat 
er in de viering gebeurde en ook nu zelf pas de kou in de zaal voelde. 

De wijze van voorgaan die de voorganger aan den dag legde, dwingt bewondering af, 
omdat hij in staat is een groep jonge mensen een dik uur lang te boeien en samen met hen 
werkelijk te vieren. Want dat staat buiten kijf: voorganger en kerkgangers ‘maakten’ de viering 
samen. Ik moet bekennen, dat ik in eerste instantie lichtelijk verward was door het taalge-
bruik van de voorganger, wanneer hij zich direct tot de kerkgangers richtte, terwijl hij toch 
ook ‘gewone’ gebedstaal bezigde. Dat kwam mij in eerste instantie als weinig ‘passend’ over. 
Pas later begreep ik dat de wisseling van dagelijks (jongeren)idioom naar liturgisch idioom 
en omgekeerd een functie heeft in kerkdiensten met jeugdigen (§ 4.3) en past bij de manier 
waarop deze voorganger hen wil voorgaan. De voorganger staat niet boven hen en doet niet 
neerbuigend of belerend. Hij staat midden tussen hen in, als een vriend, maar toch ook te-
genover hen als hun voorganger. Dat is te zien aan zijn gedragingen tijdens de kerkdienst (§ 
4.1). Zijn kerkgangers zeggen dat met eigen woorden: dat “(de voorganger) in de kerkdienst 
anders is” dan daarbuiten (§ 4.4). 

De kerkdienst was naar zijn orde van dienst een Woord- en Gebedsdienst. Maar voorzeker 
geen “normale”. De voorganger zei het ook al in het voorgesprek op 30 september 2008: “Ik 
volg wel een beetje de normale structuur van een Woord- en Gebedsdienst, maar inhoudelijk 
ga ik mijn eigen weg” (§ 4.2.1). Ritualiteit was veeleer de kern van de viering dan ‘het Woord’. 
‘Dienst rond Rituelen’ is daarom een betere karakterisering van de kerkdienst. Dat in de vie-
ring het Woord niet centraal stond, vond reden in de omstandigheid dat er maar één lezing uit 
de Schrift werd gelezen en dat deze ene lezing functioneerde als een Bijbelse illustratie bij of 
aanleiding voor de rituelen van de handzalving en de handoplegging en ‘geen eigen inbreng’ 
had. Dat roept de vraag op, of de keuze van de Bijbellezing bij een vooraf vastgesteld thema 
niet leidt tot een beperkt, selectief putten uit de verhalenrijkdom van de Schrift en dus voert 
tot een ‘canon in de canon’. Die vraag is klemmender, wanneer men zich realiseert, dat de 
voorganger zei bij voorkeur uit het evangelie te lezen (§ 4.2.1 en 4.2.2). 

Opvallend daarentegen is het onmiddellijk aan de Schriftlezing voorafgaande kleine, maar 
uitgewerkte boeteritueel (lied, gewetensonderzoek in stilte en samenvattend “Gebed om Ver-
geving” (§ 3.2, 13.48-13.54, B18 en 4.2.1). Mede gezien de uitspraken daarover van de voor-
ganger moet dat gezien worden als een spirituele voorbereiding op het aanhoren van de lezing 
uit de Bijbel. Daarover is de voorganger in de JJI duidelijker dan die in de kliniek.374 Ik zou dit 
boeteritueel – nog steeds met een beroep op wat de voorganger erover zei (“via berouw en het 
lezen van het evangelie terug (…) gaan naar jezelf, casu quo naar God” (§ 4.6)) – ook ‘breder’ 
willen zien als een ritueel-liturgische bouwsteen, die enerzijds eigen is aan de specifieke pe-
nitentiaire context van de kerkdienst, anderzijds voortkomt uit de religieuze beleving van die 
context door de kerkgangers (§ 4.6, N13). 

Het rituele doen in de kerkdienst “(liet)”, zoals de voorganger het verwoordde, er inder-
daad “iets (…) (in) gebeuren”. Dat ‘er iets gebeurt’ is een karakteristieke kwaliteit van de vie-
ringen onder leiding van deze voorganger. In hun eenvoud zijn de rituelen van de handzal-
ving en de handoplegging ‘sterke’ rituelen. Ze zouden aan kracht gewonnen hebben, als de 
voorbereidende gebeden met hun eveneens ‘sterke’ teksten wél gebeden zouden zijn (§ 3.2, 
[B21] en [B22]). Beide gebeden zouden de rituele handelingen geduid hebben als heilig, godde-
lijk en alleen maar mogelijk door de kracht van Gods heilige Geest. Maar er is meer. Over het 
ritueel van de handzalving werd niets nader geduid. Er werd stilzwijgend aangenomen, dat de 

374  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 4.7.1.
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kerkgangers het ritueel zouden herkennen vanuit hun dagelijkse cosmetiek. Het ritueel van de 
handoplegging werd in de inleidende preekgedeelten uitsluitend ‘teruggeplaatst’ in dagelijkse 
pastorale praktijk van de voorganger op zijn andere werkplekken en bleef daarmee op afstand 
gezet van de leefwereld van de kerkgangers (§ 3.2, 14.17). In een paar korte catechetische zin-
nen zou de handzalving nader uitgelegd kunnen zijn in relatie tot ons ‘christen’-zijn door de 
zalving bij onze doop (§ 4.3). Zo zou ook over de handoplegging een kleine catechese gegeven 
kunnen zijn, bijvoorbeeld aan de hand van het zegengebaar dat zou volgen aan het eind van 
de viering. Ik mistte die uitleg node. Ook de kerkgangers bleven met vragen achter, waar ze 
graag antwoord op hadden gehad (§ 4.3 en 4.6). 

De voorganger is in de kerkdienst door zijn manier van optreden, informeel en zonder 
ambtsgewaad, meer een ‘veilige ouder’ voor de jongeren dan een ‘man van de kerk’. Uit het ge-
drag van de kerkgangers bleek, dat zij zich ‘thuis voelden’ in de kerkdienst, niet alleen bij God, 
maar ook bij deze voorganger. Ze konden zichzelf zijn in de kerkdienst. Tijdens het zingen 
van de liederen, wat staande gebeurde, gingen sommige kerkgangers spontaan – voorzichtig 
en ‘pas op de plaats’, dat wel: ze waren in de kerk – dansen. Meebewegend op het ritme van 
de muziek zongen ze ook in lichaamstaal. Dansen is in de christelijke liturgieën nooit goed 
ingeburgerd geraakt. Maar het is wel een intensieve vorm van (rituele) ruimtebeleving en van 
bidden, die blijkbaar goed past in de jongerencultuur en bij hun manier van vieren. Ook in de 
liturgieën in evangelische kringen krijgt de rituele dans weer kansen.375 

Zelf kwalificeerde de voorganger zijn kerkdienst als een begin, als “een inleiding” en hij 
verduidelijkte: “Inleiding in een diepere manier van leven, in geborgenheid en in de beleving 
van Gods aanwezigheid in en om ons” (§ 4.6). Dat klinkt naar het programma, dat het mysta-
gogisch pastoraat voor ogen staat.376 

Midden in het hectische bestaan van de jeugdinrichting met haar straf- en behandelre-
gimes heeft de kerkdienst met zijn ‘feestelijke’ karakter (§ 4.5, N12) een ‘pauzefunctie’.377 Hij 
geeft afleiding in de dagelijkse sleur en bevrijdt voor even van de pijn van het verleden, van 
de detentie en van de spanningen ‘op de groep’. Hij bouwt ook op: dat is zijn educatieve kwa-
liteit. Een ander leven van geven en ontvangen wordt daar ingeoefend. Het is een sequens van 
jezelf geven en terug ontvangen, van respect geven en ontvangen, van verantwoordelijk leren 
zijn voor je daden en van verantwoordelijkheid terugkrijgen voor je toekomst, van aandacht 
geven aan anderen en aan de Ander en rust terugkrijgen van Hem naar lichaam en ziel en je 
door Hem gedragen weten door je leven.

375  Vgl. BEURMANJER (2001), 113. Zie ook DE WOLF (1965-1968), k. 498-500, ‘Dans’, over de ‘dans’ in liturgie-historisch 
perspectief. Na Vaticanum II lijkt het tij te keren voor de rituele dans. In bijvoorbeeld de postconciliaire liturgie van Zaïre (nu 
weer Congo geheten) heeft de rituele dans op verschillende momenten van de eucharistieviering (e.g. bij de intocht, onder 
de lofzang, bij het aandragen van het evangelieboek naar de ambo, bij de offerande) een plaats gekregen; vgl. NIATI (1994), 
passim. Ook in onze hedendaagse cultuur komt steeds meer belangstelling voor de rituele dans; vgl. LUKKEN (1999), 76-77 
en 239 en verdere literatuur aldaar. Zie ook verderop, Deel II, hoofdstuk 9, § 3.2, 10.12, 4.2.2 en 4.3 en Deel III, hoofdstuk 
2, § 4.4.2.
376 Vgl. NAUER (2001), 94, waar zij het mystagogisch-pastorale proces omschrijft: “(…) (Es) geht (…) darum, Menschen 
die Erfahrung zu ermöglichen, ihre Verwiesenheit auf Gott ( …) zu erkennen und daraus Kraft für den Alltag zu schöpfen. 
Konkret heißt dies dass Menschen dazu verholfen werden soll, daran zu glauben, dass ihre persönliche (Leidens)Geschichte 
eng mit der universalen Heilsgeschichte Gottes korreliert ist, weshalb sie sich gerade in aussichtslos erscheinenden Lebens- 
und Krisensituationen ohne vorweisbare Gegenleistungen der universalen Heilsgeschichte Gottes zugehörig fühlen zu 
dürfen“; Vgl. ook Deel I, hoofdstuk 2, § 8.4.1. 
377  Vgl. POST (2001d), 173 en 178-179.
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4.7.2: Balans 
4.7.2.1. Ritueel-liturgische strategieën

De voorganger in de JJI zet zes ritueel-liturgische strategieën in:

(1) Aanbieden van een ritueel-liturgische ‘inleiding in geloof ’ door middel van een gecreëerd 
inductief event.

De voorganger verwoordde zijn ritueel-liturgische strategieën kort en helder: hij wil in de 
kerkdienst op de eerste plaats telkens “iets laten gebeuren”, dat Gods goedheid in ons, mensen, 
voelbaar, ervaarbaar, beleefbaar en deelbaar maakt. De voorganger creëert als het ware telkens 
een event in de kerkdiensten. Daartoe heeft hij een persoonlijk ritueel repertoire opgebouwd, 
rekening houdend met de seizoenen378 en de belevingswereld van zijn kerkgangers (§ 4.3). 
Die inzet van een eigen als inductief te kwalificeren ritueel repertoire is te beschouwen als een 
basale, eerste ritueel-liturgische strategie van de voorganger. In de viering van 5 oktober 2008 
bestond het event uit de rituelen van de handzalving en de handoplegging. 

(2) Inzetten van de ritualiteit als werkvorm: samen met de kerkgangers voltrekken van de 
ritualiteit.

Op de tweede plaats wil de voorganger de ritualiteit rondom dat event zoveel mogelijk 
samen met de kerkgangers voltrekken. De nadruk ligt op het samen doen. Zo “bouwt hij – in 
zijn eigen woorden – “de viering met de kerkgangers de steen voor steen” op. In de viering van 
5 oktober 2008 zalfden voorganger en kerkgangers elkaars handen en legden zij aan elkaar 
daarna ook de handen op. 

De kerkgangers worden ook uitgenodigd ieder voor zich een persoonlijke bijdrage te leve-
ren aan de voorbeden, die daardoor ook in de vormgeving worden tot wat ze wezenlijk zijn: 
een oratio communis of fidelium379, waarin de gelovige gemeenschap haar “eigen priesterlijke 
taak uitoefent”.380 Dat is een tweede ritueel-liturgische strategie van de voorganger. Iedereen 
die meeviert wordt – om zo te zeggen – met huid en haar bij de viering betrokken. In het kader 
van deze strategieën probeert de voorganger de nieuwsgierigheid van de kerkgangers voort-
durend, van viering op viering, te prikkelen om ze het vermoeden te geven, “dat ze iets aan de 
kerkdienst zullen hebben” (§ 4.6, N16). In liturgiewetenschappelijke termen vertaald betekent 
dat: dat de kerkdienst ‘relevant’ zal zijn voor hen en hun leven. Nieuwsgierigheid is de motor 
die de kerkgangers ertoe beweegt uit te zien naar de kerkdienst en eraan deel te nemen. 

Inhoudelijk kwalificeert de voorganger, zoals gezegd, deze beide complementaire ritueel-
liturgische strategieën als een “inleiding”. Dat ene woord staat voor een ‘programma’ van “(…) 
inleiden in een diepere manier van leven, van ommekeer en inkeer en van leven in gebor-
genheid en in de beleving van Gods aanwezigheid in en om ons”, zoals de voorganger het 
omschrijft (§ 4.6 en 4.7). Hij wil inleiden in een betere toekomst die bewust gekozen is vanuit 
het besef dat God met ons, mensen, begaan is en dat Hij draagt, als men zich tot Hem keert, 
wie zich te onzeker voelt om op eigen benen te gaan staan. Dat ‘programma’ kan alleen maar 
gerealiseerd worden wanneer er geloof wordt voorgeleefd en aangeleerd. In elke kerkdienst 
hoopt de voorganger een stukje meer van dit ‘programma’ te realiseren. Dat gebeurt niet op 
de eerste plaats (in de kerkdienst van 5 oktober 2008 helemaal niet) door veelvuldige of diep-
gaande cognitieve catechetische overdracht (§ 4.3, 4.6 en 4.7), maar door het samen delen van 

378  In de zomer viert hij buiten, op het sportveld, bij het daar aangelegde labyrint; vgl. hierboven, aantekening 355.
379  Vgl. CONSTITUTIE (1963), nr.53, 54-57 en DANNEELS (1965-1968), k. 2843-2847, ‘Voorbede’, en DE KEYZER 
(1999), 120-122.
380  Vgl. ORDO MISSAE (1969), De structura, nr. 45, 23: “In oratione universali, seu oratione fidelium, populus, sui 
sacerdotii munus exercens, deprecatur pro omnibus hominibus…” .
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religieuze ervaringen. 
(3) Zalven en zegenen samen beleven en vieren als symbolen van het helende karakter van 

liturgie.
Als derde ritueel-liturgische strategie – om het helende karakter van liturgie in het alge-

meen en van deze viering in het bijzonder te onderstrepen en door de kerkgangers ‘aan den 
lijve’ te laten ervaren (§ 4.6, N16) – heeft de voorganger de oude liturgische rituelen van zalven 
van de handen en zegenen door handoplegging tot de kernrituelen van de viering gemaakt. 
Door middel van deze rituelen wil de voorganger zijn kerkgangers “in deze deprimerende tijd 
van het jaar”, de herfst, laten ervaren hoe zij elkaar kunnen opbeuren en kracht geven door 
elkaar te zegenen. Deze ritueel-liturgische strategie maakt, gecombineerd met de eerste twee 
(het telkens weer creëren van een voor de kerkgangers ‘spannend’ event en het samen voltrek-
ken van de ritualiteit rondom dat event), de viering tot een belevenis voor de kerkgangers, 
waarin zij vreugde vinden. In het voltrekken van het ritueel hebben zij ervaren, dat zij niet 
alleen in Gods naam heil en heling kunnen toezeggen aan anderen (benedicere), maar ook dat 
ook voor henzelf kunnen ervaren. In hun gekwetste bestaan sterkt dat hun vertrouwen op de 
toekomst. 

(4) Vieren van boete en bekering in samenhang met het beluisteren van de lezingen uit de 
Schrift.

De inzet van een vierde ritueel-liturgische strategie is het gevolg van contextualisering van 
de kerkdienst in penitentiair perspectief.381 Tegelijkertijd hangt deze vierde ritueel-liturgische 
strategie samen met de ‘inleidende’ kwaliteit, die de voorganger aan zijn kerkdiensten wil 
meegeven. Het uitgewerkte boeteritueel, bestaande uit een lied, een moment van stilte en een 
“Gebed om Vergeving”, dat de voorganger bewust vlak voor de lezing uit de Schrift een plaats 
in de viering heeft gegeven (§ 3.2, 13.52 en 4.6), is keer op keer een belangrijk element in het 
‘inleidende programma’, dat hij in zijn kerkdiensten wil aanbieden: het roept op tot bezinning 
en nieuwe oriëntatie. De voorganger zegt het met andere woorden, maar beoogt de kerkgan-
gers met dit boeteritueel tot metanoia te brengen en hen uit te nodigen hun leven opnieuw te 
oriënteren op het beluisterde Schriftwoord (§ 4.6, ook N13). Dat is bijzonder. Justitiepastores 
stellen zich in het algemeen terughoudend op, als het gaat om de problematiek van schuld-
verwerking bij hun pastoranten.382 Die terughoudendheid laat zich ook ritueel vertalen; we 
zagen dat al in het vorige hoofdstuk: in de viering in de kliniek was er sprake van zulk een 
terughoudend, in een lied verborgen, boeteritueel voor het evangelie.383 

(5) Delen van voorgangerschap: overdracht van de voorlezing uit de Schrift.
De voorganger ‘deelt’, waar mogelijk met kerkgangers zijn voorgangerschap. Hij draagt 

aan een van de kerkgangers de taak om uit de Schrift te lezen over. In de kerkdienst van 5 
oktober 2008 in de JJI betrof dat een niet-evangelische lezing. Maar normaliter laat de voor-
ganger lezen uit het evangelie (§ 4.2.1), een taak die – als zij aanwezig zijn – toekomt aan de 
diaken of de priester en bij hun afwezigheid aan de lekenvoorganger van de viering. 

(6) Inzetten van cd’s en een PowerPoint-presentatie om tijdens de viering de kerkzang op een 
bij de eigen cultuur van de jeugdige kerkgangers passende wijze vorm te geven en hun aandacht 
vast te houden. 

Een zesde ritueel-liturgische strategie ten slotte is het doelbewuste gebruik van de in de 
‘liturgische ruimte’ beschikbare audiovisuele middelen. Aan de hand van cd’s kan de voorgan-

381  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 6.3.3.
382  Vgl. Ibidem, aantekeningen 172 en 173.
383  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 3.2, B4-5, 4.2.1 en 4.7.1.
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ger zijn kerkgangers liederen uit hun eigen jeugdcultuur laten meezingen. Door de teksten 
van deze liederen (en het Onzevader) te projecteren in een PowerPoint-presentatie is hij in 
staat op ‘flitsende’ manier de aandacht van zijn kerkgangers vast te houden.

4.7.2.2. Thema’s voor verdere bespreking
Bij de bespreking van de vier algemeen geldende thema’s, die ik hier allereerst bij wijze van 

pro memorie opvoer: ‘visie voorganger’, ‘ruimte en tijd’, ‘voorbereiding’ en ‘gevierde praxis ver-
sus voorgeschreven ordo’384, zijn er vanuit dit hoofdstuk twee ‘eigen’ accenten aan te brengen: 
er is enerzijds de visie van de voorganger op de liturgie, die naar zijn mening helend moet 
zijn, maar tegelijkertijd een speelse ondertoon mag hebben en tot genieten mag leiden (§ 4.5, 
N12 en 4.6, N16), anderzijds zijn kijk op zijn eigen functioneren als voorganger, dat hij benoemt 
met termen als ‘inleider, tochtgenoot’ en “sacrament” (§ 4.2.2 en 4.6). 

Waar het thema ‘ruimte’ aan de orde komt, moet vanwege de situatie in de JJI aandacht 
geschonken worden aan het gegeven, dat in sommige inrichtingen van Justitie om het ma-
nagement moverende redenen kennelijk geen enkele ruimte gereserveerd is als ‘liturgische 
ruimte’, zodat de voorgangers daar gedwongen zijn te kerken in ruimten, die daar eigenlijk 
niet voor bedoeld en soms ook niet geschikt voor zijn (§ 2).

Vervolgens is er een zestal bijzondere thema’s met ‘gevolgen’ voor de ritualiteit van de 
viering: 

(1) Een eerste bijzonder thema is de inzet van rituelen (handzalving, handoplegging, 
voorbeden) als ‘werkvorm’ om de kerkgangers tot ‘actieve deelname’ te brengen en – inhou-
delijk – als middel tot (mystagogische) geloofscommunicatie. 

(2) Een tweede bijzonder, contextueel thema is het uitgewerkte boeteritueel vóór de 
Schriftlezing. De voorganger in de JJI gaat met deze explicitering van de boete beduidend 
verder dan zijn collega in de kliniek, die vóór het evangelie een tussenzang laat zingen (De 
Rivier), die men vanwege de inleiding en tekst kan opvatten als een rituele uiting van boete.385 

(3) De voorganger laat de Schriftlezing (normaal: een evangelielezing) over aan een van 
de kerkgangers. 

(4) Een vierde thema betreft de voorbeden: de voorganger stelt de voorbeden nog tijdens 
de viering samen in samenspraak met de kerkgangers aan de hand van wat zij aan intenties 
inbrengen.

(5) Inhoudelijk zijn de te zingen liederen (ook die van niet-kerkelijke herkomst, zoals 
songs uit een film) te kwalificeren als praise- en opwekkingsliederen. 

(6) Als zesde bijzonder thema is er het gebruik van ondersteunende audiovisuele hulp-
middelen, met name een PowerPoint-presentatie, cd’s en een cd-speler.

384  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 4.7.2.2.
385  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 6.3.3, voor de tussenzang voor het evangelie in de kliniek Deel II, hoofdstuk 2, § 3.2, B4-5, 
4.2.1 en 4.7.1. 
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Hoofdstuk 4
“Het spelen van een heilig spel…” 
(de voorganger over liturgie)

1. Aantekeningen vooraf

1.1. Voorganger en informanten
Op 4 november 2008 begon mijn veldonderzoek in een Huis van Bewaring (HvB) voor 

mannen. Omdat er twee HvB’s voor mannen betrokken zijn bij mijn onderzoek noem ik deze 
inrichting ‘HvBM1’. De voorganger (51 jaar) is sinds medio 2001 justitiepastor. De eerste 
maanden van zijn pastoraat in een penitentiaire inrichting heeft hij gewerkt als diaken. Nog 
in hetzelfde jaar werd hij priester gewijd. Zijn priesteropleiding ontving hij aan een seminarie 
voor latere roepingen. Daar werd tijdens de theologieopleiding – naast inleidingen in de li-
turgie – de praktijk van het liturgisch voorgaan in rollenspelen (zogenaamde ‘houten missen’) 
ingeoefend. Bovendien volgde hij in de laatste twee jaar van zijn studie een pastorale stage.

Op dinsdag 4 november 2008 hield ik een eerste gesprek met de voorganger. Op zondag 
9 november 2008 heb ik in het HvBM1 de kerkdienst, een eucharistieviering, participerend 
geobserveerd. Op woensdag 12 november hield ik daarover een tweede gesprek met de voor-
ganger. Op diezelfde dag hield ik ook drie informanteninterviews, een met een vrijwilliger386 
en twee met gedetineerde kerkgangers387, die allen de geobserveerde kerkdienst hadden mee-
gevierd. Er waren net als in de kliniek en de JJI in het HvBM1 drie interviews met gede-
tineerde kerkgangers voorzien en afgesproken. Toen de voorganger de eerste gedetineerde 
informant ‘opriep’ voor het gesprek, kreeg hij te horen dat de man diezelfde morgen al vroeg 
was overgeplaatst naar P.I. ‘De Marwei’ in Leeuwarden. 

1.2. De kerkgemeenschap van het HvBM1
Wie zich in het HvBM1 bij de rooms-katholieke pastores meldt als nieuwe pastorant, 

wordt door een van hen – na een intakegesprek – ingeschreven in een eigen database. Vanuit 
deze database worden wekelijks ‘looplijsten’ met ‘oproepen’ voor de kerkdiensten samenge-
steld. In beginsel worden alle pastoranten van de pastores en de dominees op grond van die 
intake uitgenodigd om deel te nemen aan de kerkdienst en daarom wekelijks als potentiële 
kerkgangers op de ‘looplijst’ geplaatst.

Aan de kerkdiensten wordt ook deelgenomen door een oecumenisch opgezette vrijwil-
ligersgroep, waarvan de leden bij toerbeurt de twee kerkdiensten, die op de zondagmorgen 
voor respectievelijk de gevangenispopulatie (om 09.30 uur) en de bewoners van het HvBM1 
(om 10.45 uur) gehouden worden, meevieren. Na elke dienst zorgen zij met de koster voor 
koffie, thee en een plakje cake. Per half jaar wordt een nieuw dienstrooster voor de vrijwilli-
gers gemaakt. Iedere vrijwilliger bezoekt gemiddeld tien zondagen per jaar de kerk in de peni-
tentiaire inrichting. Grote kerkelijke feestdagen die niet op zondag vallen moeten daar nog bij 
opgeteld worden. Op de morgen van 9 november 2008 waren er drie vrijwilligers aanwezig.

Het aantal kerkgangers was die zondagmorgen in de dienst van 10.45 uur – gemeten naar 
wat men gewend is – gering. Er waren maar zestien (16) gedetineerden naar de kerk gekomen. 

386  B., van Nederlands-Indische afkomst, 69 jaar oud en, zoals hij het zelf formuleert: “gereformeerd lid van de Protestantse 
Kerk in Nederland”.
387  J1. (Surinamer, 36 jaar, van huis uit rooms-katholiek, zich nu “christelijk” noemend) en J2. (Nederlander, rooms-
katholiek en 57 jaar). 
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Reden daarvan was een op deze zondagmorgen geplande interne verhuizing van een van de 
afdelingen van het HvBM1 naar een andere woonafdeling vanwege aanstaande verbouwin-
gen. Van die verhuizende afdeling wilde, kon of mocht niemand naar de kerk. De laatste twee 
mogelijkheden – ze ‘konden’ of ‘mochten’ niet vanwege de geplande verhuizing – zijn in be-
ginsel onwettig. Gedetineerden hebben recht op kerkgang.388

2. De kerk van het HvBM1

2.1. Beschrijving van de kerkruimte
De ruimte die in het HvBM1 als kerk aan de rooms-katholieke en protestantse Geestelijke 

Verzorging is toegewezen, beslaat twee door twee schuifdeuren met ieder zes witte matglazen 
ruiten gescheiden ruimten. De voorste ruimte is ingericht als een ontmoetingsruimte, met 
zitjes langs de wanden en een grote tafel met stoelen in het midden. Voor de schuifdeuren 
links is een koffiecounter. Schuin hiertegenover hangt een grote TV aan een muurbeugel. Op 
de vloer ligt donker parket, dat doorloopt in de eigenlijke kerkruimte.

Bij de inrichting van de eigenlijke kerkruimte, die ongeveer elf meter lang is en zeven 
meter breed, is de lengte voor de breedte gebruikt. Op de drempel van de kerk staat een groot 
wijwaterbekken, dat in voorkomende gevallen ook als doopvont dienst kan doen. Het bekken, 
een roestvrijstalen schaal met een diameter van ongeveer veertig centimeter, rust op een tafel 
met een vierkante voet, die bestaat uit vier houten delen met naar boven toe een steeds bre-
dere omtrek. Het onderste deel van de voet en het tafelblad hebben een stalen uitstraling. Het 
tweede deel van de voet is van donkerbruin, het derde deel (dat even groot is als het ‘stalen’ 
tafelblad) is van licht hout. 

Tegen de (vanuit de ingang van de kerk gezien) linker muur, schuin achter het wijwa-
terbekken, staat een modern, bronzen Mariabeeld, zonder Kind, maar met een lelietak in 
de rechterhand. Om de voeten van het beeld ligt een groene krans. Het beeld staat op een 
donkerhouten sokkel met een iets kleinere ‘stalen’ voet. Ongeveer een meter voor het beeld 
staat een kaarsentafel, waarop devotielichtjes kunnen worden gebrand. De voet van deze kaar-
sentafel is net als die van de tafel met de doopschaal uit houten delen opgebouwd. Zij hebben 
deel voor deel naar boven toe een uitlopende omtrek. In dit geval zijn het drie delen. Op het 
bovenste deel ligt een roestvrijstalen plateau om lichtjes op te branden. Het onderste deel van 
de voet heeft opnieuw een ‘stalen’ uitstraling, het tweede deel van de voet is van donkerbruin 
hout en het deel dat de het stalen plateau schraagt is van lichtgekleurd hout. 

De kandelaar voor de paaskaars is een vierkante zuil van ongeveer een meter hoog en van 
licht hout met een kleinere ‘stalen’ voet. Het altaar is een tafel met een ongeveer twintig centi-
meter dik tafelblad van lichtgekleurd hout. De poten van de altaartafel zijn zuiltjes van donker 
gekleurd hout met iets kleinere ‘stalen’ voeten. In het altaarblad is een altaarsteen ingelegd. 
Welke relieken in die steen rusten is niet bekend. Beide kerkmeubels staan iets verderop, mid-
den voor de linkermuur. De kandelaar met de paaskaars staat (vanachter het altaar gezien) 
rechts voor het altaar.

Het altaar is gedeeltelijk bedekt met een smalle, witte dwaal. Op de hoeken van het altaar 
staan twee stalen blokkandelaars met witte kaarsen. Tussen de kaarsen ligt een fors zilveren of 

388 Vgl. Penitentiaire Beginselenwet (PBW), art. 41. lid 3: “De directeur stelt de gedetineerde in de gelegenheid op in 
de huisregels vastgestelde tijden en plaatsen: (…) c. in de inrichting te houden godsdienstige of levensbeschouwelijke 
bijeenkomsten van zijn keuze bij te wonen. Artikel 23 is van overeenkomstige toepassing”. Art. 23 PBW regelt de uitsluiting van 
een gedetineerde van groepsactiviteiten (lees ook: kerkdiensten) om redenen van orde en veiligheid, persoonsbescherming, 
ziekte of op eigen verzoek. Geen van die gronden is van toepassing.
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verzilverd kruis met corpus, dat naar de plaats van de voorganger achter het altaar is gekeerd. 
Midden op de altaartafel ligt, gericht naar de plaats van de voorganger achter het altaar, een 
grote Bijbel389, ‘blauw op snee’ en met een rode met gouden tekening versierde omslag. De 
voorganger vertelde dat er een lezenaar in de maak is, waaraan niet alleen gelezen kan wor-
den, maar waarop (aan de voorkant) ook een Bijbel of een evangelieboek open kan worden 
neergezet, zodat de kerkgangers gedurende de viering de bladzijden met de te lezen tekst 
kunnen zien. 

De plek waarop het altaar staat en ongeveer een meter daaromheen is met behulp van een 
strip op het parket gemarkeerd als een sacrale zone. Ook de paaskaars bevindt zich binnen 
deze afgebakende ruimte. Het is een klein priesterkoor. De parketvloer wordt in dit priester-
koor tegen de gestuukte en oranje geschilderde achterwand voortgezet: over de hele breedte 
van deze sacrale zone is er een houten lambrisering, bijna tot aan het plafond toe. In deze 
lambrisering is een manshoge ruimte in kruisvorm uitgespaard. Daarin is een iets kleiner 
kruis zonder corpus geplaatst, dat dezelfde kleur heeft als de lambrisering en een extra accent 
krijgt door wat nog zichtbaar is van de oranje achterwand. Ingebouwde sfeerverlichting licht 
de ruimte tussen lambrisering en kruis aan. 

Verderop in de linker muur bevindt zich een gele deur die een bergruimte afsluit. In de 
hoek staan twee bongo’s en er hangt een kostersstok met aanmaaklont en kaarsendover. In de 
aanpalende wit geschilderde wand bevinden zich een tweede, dit keer stalen gele deur (een 
nooduitgang die naar het dak leidt) en vier ramen met gele kozijnen in een geel geschilderd 
vlak, die elk zijn voorzien van een doorlopend glasmozaïek in de kleuren oranje en geel, zodat 
er weinig te zien is van de tralies aan de buitenkant. Voor deze deur en ramen staan zestien 
lichtgekleurde, aan elkaar gekoppelde, houten stoelen in drie rijen. In de hoek staat een zwarte 
elektrische piano. 

Een lange witte muur sluit haaks aan op deze wand. Ervoor staan in drie rijen achtentwintig 
lichtgekleurde, aan elkaar gekoppelde, houten stoelen. Op de muur hangt een ingelijste, in kruis-
vorm gekalligrafeerde tekst: “Ik ben die ben”. Meer naar de ingang van de kerk toe zijn er vier 
ramen. De tralies voor deze ramen zijn enigszins aan het zicht onttrokken door glasgordijnen. 
Schuin in de hoek staan nog negen gekoppelde stoelen. In totaal zijn er drieënvijftig zitplaatsen 
in de kerk. Stoelen voor de voorganger en zijn eventuele assistenten of een sedile ontbreken.

389 DE BIJBEL (1995).
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Figuur 10: interieur van de kerk van het HvBM1

2.2. Plattegrond

Figuur 11: plattegrond van de kerk van het HvBM1
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Legenda:

3. Observatie van de kerkdienst, met tijdsschema in minuten

3.1. Zondag 9 november 2008, 10.00 -10.38 uur: laatste voorbereidingen 
1. Ik kwam net vóór de offerande van de eerste kerkdienst – een eucharistieviering – de 

kerkzaal binnen. Vanuit de ontmoetingsruimte heb ik deze kerkdienst gevolgd. Er vielen een 
paar zaken op: de Bijbel, die eerder deze week op het altaar lag, is verdwenen (§ 2.1). Vanuit de 
kerk gezien links van het kruis midden op het altaar ligt nu wel een opengeslagen voorbedenboek 
met een pen klaar, waarin de kerkgangers desgewenst hun eigen voorbeden kunnen schrijven. 
Er hielden twee personeelsleden toezicht. Naar ik later hoorde, was een van hen een christen, de 
ander een moslim. Ze vierden volledig mee: ze gingen staan als dat gevraagd werd, zongen mee, 
wisselden met elkaar en de gedetineerden de vredeswens uit. Ze zaten ook bij de kerkgangers in 
de kerkzaal. Dat is bijzonder.390 

2. De koster maakt het altaar klaar voor de tweede eucharistieviering van die morgen. Aan 
de evangeliezijde van het altaar (rechts vanuit de kerk gezien) plaatst hij de kelk, met deksel. 
Daarnaast staat een grote ciborieschaal op een voet, ook met deksel, waarin geconsacreerde 
hosties zijn. Daarbij ligt een pateen, waarop de koster een grote hostie en een aantal kleine ronde 
communicantenhosties legt. Daaroverheen legt hij een opgevouwen corporale. 

3. Aan de tweede kerkdienst van deze zondagmorgen zullen (inclusief de koster en de pianist) 
zestien (16) gedetineerden deelnemen. Ook drie vrijwilligers van ‘buiten’ vieren mee. Na de vie-
ring zorgen zij voor koffie, thee en een plak cake voor de kerkgangers. Voor zover ik heb kunnen 
zien heeft niemand van de kerkgangers na binnenkomst in de kerk een intentie in het voorbeden-
boek geschreven. Drie andere personeelsleden dan die aanwezig waren tijdens de eerste viering 
houden toezicht, deze keer vanuit de ontmoetingsruimte. Zij kijken toe, vieren niet mee. 

390  Zie voor hun functioneren Deel II, hoofdstuk 2, § 1.2; voor de eigen visie van de personeelsleden op hun taak tijdens de 
kerkdienst verderop, Deel II, hoofdstuk 5, § 4.6.2.
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3.2. Observatie van de kerkdienst in het HvBM1
10.39: De kerkgangers komen begeleid door drie personeelsleden binnen in de voorruim-

te van de kerk. De voorganger – in spijkerbroek en een zwart clergyman-hemd met Romeins 
boord – begroet sommige kerkgangers. De meeste kerkgangers gaan meteen door naar de 
kerkzaal. Iedereen zoekt een plaatsje op. De voorganger vraagt of ze een beetje minder ver-
spreid willen gaan zitten in verband met hun geringe aantal. Daaraan geeft iedereen gevolg. 
De voorganger bekleedt zich met een witte kovel en een groene stola, die op een van de stoe-
len op de eerste rij klaar lagen. Onderwijl praten de kerkgangers met elkaar.

10.42: De voorganger stelt zich op in de ruimte tussen de stoelen en het altaar. Onmiddel-
lijk wordt het stil. Hij wenst iedereen: “Goede morgen, heren. Fijn dat jullie hier vandaag zijn 
op deze zondagmorgen in dit uur van samen bidden, samen vieren, ons leven brengen bij God 
en God vragen om hulp, om kracht, om zegen”. Zijn informele groet loopt uit op een welkom 
in de naam van God en het gezamenlijk maken van een kruisteken: “En daarom welkom in 
zijn naam: in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, amen”. Dan nodigt hij 
iedereen uit om te gaan staan voor het openingslied: “Want staande voor het aanschijn van 
God gaat het zingen een stuk beter”. 

10.43: Allen zingen staande het openingslied Welk een vriend is onze Jezus, waarvan de 
coupletten afwisselend in het Nederlands en in een Engelse vertaling worden gezongen:

B27: “What a friend 
Welk een vriend is onze Jezus, Die in onze plaats wil staan! Welk een voorrecht dat wij door Hem altijd vrij tot 
God mag (sic!) gaan(…)”.

Iedereen zingt mee, behalve een man vlak voor mij. Onder het lied loopt de voorganger 
wat heen en weer en maakt zo nu en dan dirigerende gebaren om de zang te stimuleren.

10.45: De voorganger leidt het thema van de viering (en van het evangelie) in: het gaat in 
de Schriftlezing vandaag over het ‘echte’ huis van God. Volgens de Romeinse kalender is het 
vandaag, 9 november, het feest van de kerkwijding van de Sint Jan van Lateranen, maar dit 
gegeven wordt niet genoemd. De voorganger zegt:

B28: “’God en mensen in een huis’, zongen we zo net. Over het huis van God gaat het vandaag. Jezus treedt van-
daag op tegen mensen die in de tempel handelen in runderen, schapen, en duiven en in het wisselen van geld. 
Jezus neemt daarvoor een rigoureuze maatregel. Want wat is het huis van God? Wat is het échte huis van God? 
Daar gaat het vandaag over. En daarover gaan we in deze viering meer horen. Meer…ja, misschien zelfs meer bij 
stil staan: van wat is míjn plaats in dat huis van God?...”. 

10.46: Dan loopt hij naar zijn plaats achter het altaar en leidt onder het lopen het volgende 
lied in, dat geldt als een schuldbelijdenis: 

B29: “…Zoals altijd aan het begin van elke viering keren wij ons tot God en vragen wij God en elkaar om verge-
ving. En iedere keer weer moet je dat aan God vragen, want alleen als wij het vragen kan Hij ons dat schenken. 
Laat ons keren naar God en zeggen: ‘Heer, heb erbarmen met mij. Help mij. Reken mij mijn fouten en mijn zonden 
niet aan. Please, forgive me’. Laten we zingend bidden om vergeving”. 
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Het lied wordt aangestemd en zittend door allen gezongen. Alle coupletten zijn in het 
Nederlands:

B30: “God vol vergeven, wees ons genadig, zie hoe wij leven, ver van uw licht. God vol mededogen, zie hoe wij 
dwalen. Houd onze ogen op U gericht. (…)”.

10.48: De voorganger maakt een orante-gebaar en spreekt een absolutieformule uit. De 
tekst hiervan staat niet in het liturgieboekje. Hij is – zoals die van bijna alle formules en gebe-
den tijdens deze viering – naar zijn hart de voorganger ingeeft. De voorganger bidt: “Moge de 
goede God zich naar ons keren, mag Hij onze zonden en fouten niet aanrekenen, mag Hij ons 
leiden op de weg door ons leven tot wij eens zijn in eeuwigheid bij Hem, amen”.391

10.49: De voorganger gaat naar de paaskaars die, vanaf zijn plaats achter het altaar gezien, 
brandend op een kandelaar rechts voor de altaartafel staat. Terwijl hij naar de paaskaars loopt, 
van links naar rechts voor het altaar langs, legt hij uit wat de betekenis van de paaskaars is, 
“(…) Aangemaakt voor het eerst met Pasen, toen wij vierden dat Christus Jezus verrezen is 
uit de dood (…). Omdat Hij in ons midden leeft, brandt zijn kaars, de paaskaars, elke zondag 
hier. En met zijn licht, het licht van Pasen, kunnen wij ons lichtje aanmaken als teken van 
ons bidden”. Aan de paaskaars worden onder deze inleidende woorden twee kleine kaarsjes 
ontstoken. 

10.50: De kerkgangers worden vervolgens uitgenodigd om kaarsjes te komen aansteken 
op de kaarsentafel voor het Mariabeeld, waarnaar in de uitnodiging overigens niet wordt ver-
wezen. “We nemen het licht van Christus en daarmee ontsteken wij ons licht. Weet dat je 
welkom bent, als je een kaarsje wilt aanmaken”. De pianist begint op de piano te spelen om 
het nu volgende kaarsenritueel te begeleiden. Blijkens de tekst van de rubriek in het litur-
gieboekje (“Wij ontsteken lichtjes, – voor onszelf, om kracht – voor hen die wij missen… 
– voor onze ouders, partner, kinderen… – voor onze naasten…”) moet het kaarsenritueel 
uitgelegd worden als een voorbedenritueel. De twee kerkgangers die als eersten naar voren 
komen, krijgen van de voorganger elk een kaarsje dat was aangemaakt aan de paaskaars om 
een eigen offerkaarsje aan te maken. Daarvoor gebruikt men devotielichtjes in een rood cupje. 
Vier kerkgangers, waaronder mijn voorbuurman en de koster, doen niet mee. Dat geldt ook 
voor één vrijwilliger. Ondanks het feit dat de voorganger nadrukkelijk heeft uitgenodigd de 
kaarsjes aan te steken met het licht van de paaskaars, gebruiken een paar kerkgangers toch 
hun aansteker. De voorganger zelf neemt niet deel aan het ritueel: hij blijft bij de paaskaars 
staan en corrigeert na afloop alleen wat scheef geplaatste devotielichtjes. Daarna gaat hij weer 
achter het altaar staan.

10.52: De voorganger nodigt – refererend aan de aangestoken lichtjes (“Elk lichtje is een 
teken van hoop, verlangen, uitzicht”) – uit tot het zingen van het lied Ubi caritas et amor, ibi 
Deus est op een melodie van Taizé. Het lied wordt meerdere keren gezongen, zowel in het 
Nederlands (“Daar waar liefde is en vrede, daar waar liefde is, daar is God met ons”) als in het 
Latijn. Het lied wordt zittend gezongen. Allen zingen mee. Een paar kerkgangers zingen het 
als in trance, met de ogen gesloten.

10.55: De voorganger komt onder de laatste regels van het lied weer voor het altaar staan 
en nodigt uit om stil te worden om te bidden. Er volgt een stilte van ongeveer tien secon-
den. Dan bidt de voorganger een ter plekke geformuleerd gebed, terwijl hij een orante-gebaar 
maakt. Gezien de tekst functioneert het openingsgebed eerder als een inleidend gebed bij de 
Schriftlezing dan als afsluiting van de openingsritus: 

391  De officiële formule luidt: “Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden 
tot het eeuwige leven. Amen”; vgl. ALTAARMISSAAL (1979), nr.3, 601.
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B31: “Laten wij het stil maken in ons hart. En laten we bidden (stilte). Wij danken U, God, dat U ons hier vandaag 
samenroept en samenbrengt, wij danken U, God, voor het Woord dat U ons geeft, het woord van Jezus Christus. 
En daarom vragen wij U, God, open ook vandaag ons hart, raak ons vandaag aan met uw Geest, blaas ons aan 
met uw vuur. Mogen wij uw kracht hebben, uw kracht ontvangen, mogen wij ons geraakt weten door uw liefde, 
door uw Woord, het woord zoals Christus Jezus ons dat geeft. Hij is uw Zoon, Hij is onze broeder en Heer, en Hij 
leeft met U in de eenheid van uw Geest, God, tot in de eeuwen der eeuwen, amen”.

Het is muisstil onder het bidden. De acclamatie “amen” wordt slechts door enkelen mee-
gezegd.

10.56: Dan volgt de evangelielezing (Joh. 2:13-22). In het liturgieboekje is de tekst ook 
in een Engelse, Franse en Spaanse vertaling opgenomen. Het evangelie zal vandaag alleen in 
het Nederlands en het Engels worden gelezen. De voorganger zoekt lezers onder de kerkgan-
gers. Omdat er vandaag geen Spaanstaligen meevieren, wordt besloten dat er dus ook niet 
in het Spaans hoeft te worden gelezen. Er wordt tijdens de gedachtewisseling daarover even 
aandacht geschonken aan reden daarvan: de interne verhuizing die, naar schamper door de 
voorganger en enkele kerkgangers wordt vastgesteld, “op de Dag des Heren” en “onder kerk-
tijd” plaats vindt (§ 1.2). De twee uitgekozen lezers komen naar voren, de een gaat (vanuit de 
kerk gezien) rechts terzijde van het altaar staan, de ander (vanuit de kerk gezien) links van het 
midden achter het altaar. De lezer naast het altaar begint in het Nederlands. Daarna volgt de 
Engelse versie door de andere lezer. Beide lezers lezen hun evangelietekst voor uit hun litur-
gieboekje. De voorganger gaat tijdens de voorlezing op de stoel van de eerst aangewezen lezer 
zitten. Iedereen aanhoort de evangelielezing zittend. Beide voordrachten van de tekst worden 
zonder aanhef begonnen en door allen geacclameerd met: “Amen”. 

11.00: Meteen na de voorlezing gaat de voorganger weer voor het altaar staan en nodigt 
uit om het lied Abba, Vader staande te zingen. Iedereen gaat staan en iedereen zingt mee. Ook 
dit lied is tweetalig, Nederlands en Engels. Opnieuw loopt de voorganger voor de kerkgangers 
op en neer en probeert het zingen al dirigerend wat te stimuleren:

B32: “Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrond mijn hart, U behoort het toe.(…)”.

11.03: Na het lied volgt de “Verkondiging” die voor het altaar wordt gehouden. Al pre-
kend loopt de voorganger wat op en neer voor zijn toehoorders en maakt zo nu en dan grote 
armgebaren. Hij hervertelt het evangelieverhaal in zijn eigen woorden, legt de context van het 
verhaal uit en geeft daarna zijn eigen interpretatie van het verhaal:

B33: “Als wij aan Jezus denken, hebben we vaak dat beeld voor ons van een lieve, zachtaardige man, die op 
vriendelijke wijze met alle mensen omgaat. En wat zien we vandaag? Een Jezus, die een zweep maakt en alle 
handelaren met hun handel de tempel uitjaagt. (…) ‘Maak van het huis van mijn Vader geen markt’, zegt ie. 
(…) Maar ja, dan komt daar natuurlijk protest op van: (…) ‘Wie denk jij wel dat je bent, dat jij dit doen mag!’. En 
Jezus zegt: ‘ Breek deze tempel af, en ik zal hem opnieuw opbouwen in drie dagen!’(…) Jezus spreekt daar over 
de tempel van zijn lichaam. (…) In ieder mens woont een stukje van de Geest van God. (…) In elk mens, die ik 
tot op heden ontmoet heb, zowel binnen de muren als buiten de muren, is het me altijd gelukt om iets van God 
terug te vinden. (…) Zo ademen wij allemaal de liefde en de Geest van God. Zorg goed voor je lichaam, want 
Gods Geest woont erin. Goed voor je lichaam zorgen wil niet zeggen: de hele dag in de sportschool hangen om 
er zoveel mogelijk spieren te kweken (Gelach van de kerkgangers; de voorganger lacht mee). Goed zorgen voor je 
lichaam wil ook zeggen: op een goede wijze met jezelf omgaan. Dat je op een goede wijze voor jezelf zorgt. En 
dat je je lichaam ziet als een geschenk van God, waar we zuinig op zijn. Zorg goed voor je lichaam, want Gods 
Geest woont in jou!
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De toehoorders luisteren aandachtig, reageren als er aan het slot van de preek een reactie 
wordt uitgelokt, maar hervatten onmiddellijk weer de ernst waarmee zij voordien luisterden. 

11.10: De voorganger vat voor één kerkganger (de lezer, die voorlas in het Engels) de 
preek samen in het Engels.

11.11: De voorganger nodigt uit om het lied Amazing Grace te gaan zingen. Daartoe wordt 
iedereen gevraagd weer te gaan staan:

B34: “Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I’m found, was 
blind, but now I see. (…)”.

 
Er wordt door sommige kerkgangers onder het lied wat nagepraat over de preek en wat 

gelachen. De voorganger gaat tijdens de eerste regels van het lied naar achter het altaar om een 
slok water te drinken, komt weer vanachter het altaar vandaan en gaat er naast staan tijdens 
een groot deel van de rest van het lied. Een donkergekleurde kerkganger maakt een orante-
gebaar en heft de ogen ten hemel. Nadat iedereen na afloop van het lied weer is gaan zitten, 
blijft hij zo staan tot na het Onzevader.

11.13: Onder de laatste strofe van het lied gaat de voorganger achter altaartafel staan, 
vouwt het corporale uit op het altaar en neemt brood en wijn van de evangeliezijde van het 
altaar, waar zij klaar stonden. De kelk wordt niet toebereid. De voorganger biedt de gaven aan 
terwijl hij over brood en wijn zegt: 

B35: “Brood en beker staan hier. Een schaaltje met wat brood en een beker met wat wijn. Deze gaven dragen wij 
op aan God. We vragen: God, geef ze terug aan ons als Lichaam en Bloed van Christus…”.

Terwijl de voorganger dit zegt, heft hij de pateen en de kelk op (in zijn rechterhand de pa-
teen en in zijn linkerhand de kelk). Meteen daarop volgt, zonder inleidende dialoog, prefatie, 
of de acclamatie Heilig, het eucharistisch gebed: 

B36: “Tafelgebed:
God onze Vader, wij prijzen U en wij noemen uw naam met eerbied. U bent altijd met ons op weg en dichter 
bij ons dan wij durven vermoeden. U brengt ons samen rond deze tafel waar wij uw liefde vieren met brood en 
beker. 
Heer onze God, wees altijd met ons geef ons uw kracht van leven. 
Zend uw Geest, God, over dit brood en deze wijn en maak ze zo tot teken van Jezus Christus, tot zijn lichaam en 
bloed; op de laatste avond van zijn leven ging Hij met zijn vrienden aan tafel, daar dankte en zegende Hij U, God 
zijn Vader, Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden, zeggende: Neemt en eet hiervan jullie allen want dit 
is mijn Lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Na de maaltijd nam Hij ook de beker met wijn, weer dankte en 
zegende Hij U, God. Hij gaf de beker aan zijn vrienden en zei: Neemt deze beker en drink hier allen uit, dit is mijn 
Bloed dat voor jullie en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Blijf dit steeds weer doen om Mij 
te gedenken. 
Heer onze God, wees altijd met ons, geef ons uw kracht van leven, uw Geest; sterk ons in het le-
ven, zodat wij uw weg kunnen gaan. Maak ons vindingrijk en moedig om vriendelijk met elkaar 
om te gaan zonder haat en wrok. 
Daarom zijn wij hier samen rond zijn tafel, biddend om zijn kracht nu wij mogen delen in zijn Lichaam en Bloed, 
daarom zeggen wij U, God, ook onze dank en bidden wij samen met de woorden die uw Zoon, Jezus Christus 
ons geeft.” 
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De voorganger maakt onder het gebed een orante-gebaar. Hij spreidt zijn handen uit over 
de gaven bij de bede om de komst van de heilige Geest. Na de instellingswoorden heft hij 
respectievelijk de hostie en de kelk op. Aan het slot van het eucharistisch gebed maakt de 
voorganger een diepe buiging voor de gaven op het altaar. De kerkgangers hebben het eucha-
ristische gebed zittend meegebeden.

11.18: De voorganger komt voor de altaartafel staan en nodigt iedereen uit om te gaan 
staan en in zijn eigen taal het Onzevader te bidden. Daartoe staan verschillende vertalingen 
van het Onzevader (Engels, Spaans, Papiaments) in het liturgieboekje. Iedereen gaat staan. De 
kerkgangers bidden allemaal samen, ieder voor zich zachtjes in zijn eigen taal, het Onzeva-
der. Het gaat er gedisciplineerd aan toe. De voorganger maakt onder het bidden een orante-
gebaar. Behoudens de gedetineerde die dat de hele tijd al deed, doet dat niemand anders 
van de kerkgangers. Het Onzevader wordt gebeden zonder embolisme.392 De doxologie393 volgt 
meteen op de laatste bede van het Onzevader. 

11.19: De voorganger blijft voor de altaartafel staan en leidt de vredeswens in door te 
vertellen wat Jezus deed op de avond van Pasen. Dan bidt hij om de vrede van de Heer: “Heer, 
Jezus Christus, kom met uw vrede in ons hart, kom met uw vrede in ons leven en maak ons zo 
tot een teken van uw vrede, dat vragen wij U, die leeft in eeuwigheid, amen”. Hij maakt onder 
dit gebed een orante-gebaar en heeft de ogen gesloten. Dan nodigt hij iedereen uit aan elkaar 
de vrede te wensen met een handdruk en geeft zelf het voorbeeld. Hij zegt voor wat men el-
kaar moet wensen: “Gods vrede zij met jou”. Iedereen geeft iedereen een hand en zegt hem na: 
“Gods vrede zij met jou”. Onderwijl wordt er piano gespeeld. 

11.21: De voorganger gaat weer achter het altaar staan. Het brood gaat gebroken worden. 
De voorganger zegt daarbij: 

B37: “Als je zo met elkaar de vrede van God gedeeld hebt, laten we dan ook brood en beker delen. We breken het 
brood (de voorganger breekt de grote hostie) en breken en delen is zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is. God 
wil bij ons, wil met ons zijn. (Het thema van de homilie keert terug:) God wil in ons leven. En zijn wij niet allen een 
tempel van de Geest van God? (Vervolgens nodigt de voorganger ‘thematisch’ uit tot de communie:) Als er in jouw 
tempel van God, in jouw geest, een plaats is voor Hem, en voor Christus Jezus, zijn Zoon, onze broeder, ontvang 
Hem dan. Komt en deelt in zijn gaven van Brood en Beker, zijn Lichaam en zijn Bloed. Zo wil Hij met ons zijn, zo 
wil Hij in ons zijn. Komt en deelt…”. 

Meteen begint de pianist op de piano te spelen. De voorganger nodigt een van de lezers 
(die het evangelie in het Nederlands voorlas) uit om hem tijdens het uitreiken van de com-
munie te assisteren met de kelk. De lezer komt achter het altaar en neemt de kelk in ontvangst. 

11.22: De voorganger en zijn helper gaan samen naar de voorkant van het altaar. Ze gaan 
beide ietwat schuin voor het altaar staan. Iedereen krijgt de hostie van de voorganger en kan 
die hostie indopen in de kelk, die de helper voorhoudt. De voorganger zegt tegen elke com-
municant: “Ontvang wat je bent; het Lichaam van Christus”.394 Bijna iedereen gaat ter com-
munie, twee vrijwilligers en de koster niet. Bij terugkomst van de communie is er iets van ont-

392  ALTAARMISSAAL (1979), nr. 126, 715: “Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund 
door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, 
Messias, uw Zoon”. 
393  Idem, nr. 126, 716, en hierboven, Deel II, hoofdstuk 3, aantekening 349.
394  Vgl. Augustinus, Sermo 272: In die Pentecostes postremo. Ad Infantes de Sacramento, over het eucharistische brood: “Unus 
panis, unum corpus multi sumus (…). Estote quod videbitis, et accipite quod estis” ”; J.P. MIGNE, Patrologia Latina, Tomus 
Vus, pars Ia (=38), k.1247-1248 en VAN DER MEER (1957), 98-99.
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spanning bij bepaalde kerkgangers. Er wordt ook wat gekletst en er is wat gelach. Voorganger 
en helper gaan na de communie-uitreiking naar achter het altaar. Daar nuttigen de helper en 
de voorganger het brood. De helper doopt het brood in in de wijn alvorens het te nuttigen. 
Hij gaat terug naar zijn plaats. De voorganger nuttigt de wijn. Hij leegt de pateen in de grote 
ciborie terzijde, zet de kelk daarbij, legt daar de pateen neer en vouwt het corporale op en legt 
dat ook terug. Al die tijd heeft de pianist zachtjes op de piano gespeeld.

11.24: De voorbeden volgen. De voorganger gaat voor het altaar staan en roept op tot ge-
bed. Het wordt onmiddellijk weer stil. De gedetineerde die steeds een orante-gebaar maakte 
staat weer op, maakt opnieuw het orante-gebaar en slaat zijn ogen ten hemel. De rest blijft 
zitten. De voorganger draagt de voorbeden zelf voor, de armen wijd uitgestrekt in een orante-
gebaar. De voorbeden worden ter plekke door hem geformuleerd: 

B38: “Keren wij ons tot God in onze voorbeden. God, wij bidden voor de wereld, de wereld waar zoveel onrecht 
is, oorlog, strijd, waar mensen elkaar het leven niet gunnen, dat zij omkeren en werken aan vrede, gerechtig-
heid, verzoening. (…) En in de stilte van ons hart, God, bidden we voor alles wat daar leeft. Voor wat wij vol 
vertrouwen neerleggen in uw hand. En daarom bidden we in stilte…” 

Er volgt een stilte van ongeveer één minuut en tien seconden. Het is dan doodstil. Of er 
relatie is tussen deze voorbeden die de voorganger improviserend formuleerde en de voor-
beden die de kerkgangers zelf in het voorbedenboek hebben kunnen schrijven (voor zover ik 
weet deed niemand dat) is niet duidelijk. Het boek is onaangeroerd op het altaar blijven lig-
gen. Allen hebben tijdens de voorbeden aandacht, de meesten bidden met de ogen dicht mee 
en hebben hun hoofd gebogen.

11.29: De voorganger herneemt:

B39: “Wij danken U, God, dat U ook vandaag hier weer in ons midden bent. Wij danken U, God, dat uw Geest 
ook in ons woont. Wij vragen u, God, trek met ons mee. Blijf ons steeds weer raken met uw Geest, met uw 
vuur, met uw kracht. Mogen wij steeds weer ons hart voor u blijven openen. Mogen wij steeds weer de moed 
en durf vinden om ons te laten leiden door U en door uw Zoon, Christus Jezus,die onze broeder is en Heer, Hij 
die met U leeft en leven geeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen”. 

Het slotgebed sluit de voorbeden en de kerkdienst af. De voorganger maakt onder dit slot-
gebed weer het orante-gebaar. Ook die ene kerkganger doet dat nog steeds.

11.30: De voorganger nodigt iedereen uit om te gaan staan voor de zegen. Hij gaat zelf 
weer achter het altaar staan en bidt daar met de handen uitgestrekt over de mensen een kort 
gebed om zegen, dat hij afsluit met een zegen door een kruisteken te maken over de kerkgan-
gers: “Moge de eeuwige en goede God met jullie allen meegaan. Moge God jullie zegenen met 
zijn kracht, met zijn liefde. Mogen wij ons gezegend weten door Hem. De Levende zegene U, 
de Vader, de Zoon en de heilige Geest, amen”. Velen staan tijdens dit korte gebed en bij de 
daaropvolgende zegen met de ogen dicht en het hoofd gebogen.

11.31: Het slotlied Dit is de dag wordt in het Nederlands en het Engels gezongen en een 
keer in het Nederlands herhaald:

B40: “Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft, wees daarom blij, wees daarom blij, 
en zing verheugd, en zing verheugd. Dit is de dag die de Heer ons geeft, wees daarom blij en zing verheugd. Dit 
is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft (…)”.
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Er wordt gaandeweg ritmisch meegeklapt door een tweetal kerkgangers. Bij hen – maar 
ook bij anderen – heerst een duidelijke vreugdestemming. De voorganger deelt wel in hun 
enthousiasme, maar klapt zelf niet mee. Hij beweegt wel wat ritmisch. De andere kerkgangers 
krijgen evenmin de handen op elkaar. Toch eindigt de viering in blijdschap. De kerkdienst 
duurde precies vijftig minuten.

11.33: Iedereen verlaat de kerk. Er wordt bij de koffiecounter een kopje koffie of thee 
geschonken met een plakje cake erbij, dat een van de aanwezige vrijwilligers op een groot 
dienblad aanreikt.

11.44: De kerkgangers gaan weer terug naar de woonafdeling. 

4. Nadere beschrijving, eerst analyse en interpretatie; aanzet tot evaluatie

4.1. De plaats om te vieren; het gebruik van de kerkzaal
Een van de weinige gelegenheden die er in de Romeinse kalender zijn om aandacht te 

besteden in viering en verkondiging aan ‘de plaats van samenkomst’ is 9 november. Op die 
dag wordt de wijding van de kathedraal van het bisdom Rome, de Sint-Jan van Lateranen, 
herdacht. Het feest wordt wereldwijd in alle katholieke kerken gevierd. Niet alleen vanwege 
het belang van de kerk van Sint-Jan van Lateranen zelf, die beschouwd wordt als hoofdkerk 
van de rooms-katholieke christenheid, als omnium ecclesiarum mater395, maar ook omdat de 
wijding van deze kerk de typos is van de wijding van elke kerk, vooral van die kerken waarvan 
de eigen wijdingsdatum in de loop van de tijd vergeten is. Op 9 november wordt ‘de heiligheid 
van de kerkruimte’ gevierd. In het HvBM1, waar ik op 9 november 2008 te gast was, ging de 
voorganger daaraan stilzwijgend voorbij. 

Toch speelt het thema ‘heiligheid’ een grote rol in de kerkruimte van het HvBM1, al van bij 
het (professionele396) ontwerpen daarvan. Om het altaar heen is een ‘sacrale zone’ afgebakend 
door een strip op de vloer (§ 2.1). In het algemeen wordt die sacrale zone door alle kerkgan-
gers (ingeslotenen én vrijwilligers) gerespecteerd. Zij wordt door hen niet betreden, tenzij zij 
een taak hebben in de kerkdienst. Ook in de viering, die ik meemaakte, bleek de sacrale zone 
rondom het altaar een bijzondere rol te spelen. De voorganger ging tijdens de viering slechts 
op bepaalde, meer ‘ambtelijk’ of ‘sacramenteel geladen’ momenten de sacrale ruimte om het 
altaar ‘binnen’: tijdens het bidden om vergeving, tijdens de offerande en de voltrekking van de 
eucharistie, bij het breken van het brood en voor de slotzegen. Er was nog een moment, dat 
hij even achter het altaar stond: onder het zingen van Ubi caritas et amor. Dat had een zuiver 
praktische reden. Zijn liturgieboekje was na het bidden om vergeving, toen hij naar voren liep 
om lichtjes aan de paaskaars aan te steken en uit te nodigen voor het kaarsenritueel, op het 
altaar achtergebleven.

Bij de inrichting van de kerkruimte heeft men ook anderszins gefocust op het creëren van 
een aparte zone voor ‘het heilige’. De lengte van de zaal is gebruikt voor de breedte. Aan één 
kant van de ruimte zijn er alle ‘heilige zaken’: het kruis, de paaskaars en het altaar. Aan de an-
dere kant zijn er de stoelen voor de kerkgangers (§ 2.1), opgesteld in de vorm van – zoals Paul 
Oskamp het noemde – “een halvemaan”. Oskamp omschrijft deze opstelling van de stoelen als 
zitten “in een of meer rijen in de vorm van een halve maan gericht op de lange wand. Men 
ziet zowel ruggen als gezichten en wanneer de stoelen niet te dicht op elkaar staan, geeft deze 

395  Vgl. het opschrift op de gevel van de kerk: “Sacrosancta lateranensis ecclesia omnium urbis et orbis ecclesiarum mater 
et caput”. De kerk is formeel toegewijd aan de Allerheiligste Verlosser, aan Johannes de Doper en aan Johannes de Evangelist.
396  De kerkzaal van het HvBM1 is ontworpen en uitgevoerd door de Nijmeegse firma Stadelmaier, een gerenommeerde 
firma in kerkelijke en liturgische artikelen. 
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opstelling zowel nabijheid als ruimte”.397 Oskamp beschrijft alleen de positie van de kerkgan-
gers, zonder daar de rest van de kerkinrichting bij te betrekken. Vanuit de kerkgangers bezien 
is er in de kerk van het HvBM1 vóór hen, tussen de sacrale zone en de plaats waar zij in een 
halvemaanopstelling zitten, een brede, lege vloerruimte. Die lege vloer draagt niet alleen bij 
aan ruimtebeleving, maar schept als een natuurlijke barrière ook afstand tussen de kerkgan-
ger en de sacrale zone. 

De voorganger kan die vloerruimte als ‘rituele speelruimte’ gebruiken. De lege vloer geeft 
hem letterlijk alle ruimte om vrijelijk als voorganger en liturgisch middelaar het rituele spel te 
spelen en tegelijkertijd om de afstand tussen de kerkgangers en de sacrale zone in een ‘rituele 
tegemoetkoming’ te overbruggen. Zo gebruikte de voorganger in de viering van 9 november 
2008 de vloerruimte veelvuldig bewust: tijdens de begroeting en de gebeden, tijdens het zin-
gen van bijna alle liederen en tijdens de homilie. Terwijl hij zijn eigen liturgische doen verge-
lijkt met dat van zijn collega’s justitiepredikanten, zegt hij daarover:

 
N17: “De dominees hebben over het algemeen vrij statische diensten, staande achter het altaar en doen van-
daar uit staande hun verkondiging, hun preek, die ze uitschrijven. (…) Ik verkondig lopend. En ik sta voor het 
altaar. Ik wil dicht bij hen (sc. de kerkgangers) staan. Alleen tijdens de tafeldienst sta ik achter het altaar, maar 
anders sta ik ervoor…Ja, dit is denk ik aansprekender liturgie…”. 

Met godsdienstfenomenologische termen zou men de lege vloerruimte om de sacrale 
zone heen kunnen benoemen als een ‘profane zone’, een overgangszone tussen het seculiere 
en het sacrale. Gerard Lukken noemt het profane een domein dat gekenmerkt wordt door zijn 
“openheid naar het geheim”.398 In die profane zone kunnen al die rituelen worden voltrokken, 
die vanuit het seculiere een brug helpen slaan naar en voeren tot het sacrale. Het naar ritueel 
onderscheiden gebruik van zowel de profane als de sacrale zone geeft de viering dynamiek en 
mystagogische potentie. 

Door de afwisseling en de ritmiek (eerst kortstondig, dan steeds langduriger, dan weer 
kort) van het ‘zijn bij de kerkgangers’ (in de profane zone) en het ‘zijn bij de Heilige’ (in 
de sacrale zone) van de voorganger wordt de ontmoeting met het mysterie door de diverse 
rituelen in fasen op- en afgebouwd. De ontmoeting met ‘de Heilige’, die fascinans et tremen-
dum is, wordt er psychologisch door vergemakkelijkt en emotioneel aanvaardbaar door. De 
kerkgangers krijgen er voldoende ‘ruimte’ door ofwel om bij zichzelf te blijven ofwel om die 
ontmoeting met ‘de Heilige’ aan te gaan en op hun eigen manier te beleven, te verwerken en 
een plaats te geven in hun eigen dagelijkse leven.

De profane zone is, in tegenstelling tot de sacrale zone, daarom ook een ruimte van en 
voor de kerkgangers. Vlak bij de ingang, op de grens tussen de seculiere ontmoetingsruimte 
vóór de kerk en de profane zone van de kerkruimte is er het wijwaterbekken (§ 2.1). Bij het 
gaan en komen in de kerkzaal bekruisen de kerkgangers zich met wijwater uit het bekken. 
Het wijwaterbekken heeft een ‘drempelfunctie’. Wanneer het – bij de toediening van het sa-
crament van de doop – als doopvont gebruikt wordt heeft het die functie a fortiori en gaat het 
als zodanig functioneren in de officiële liturgie van de kerk. De doop is immers het sacrament, 
waardoor men als een volwaardig lid van de kerk de ruimte kan betreden. Door dat lidmaat-
schap en de bemiddeling van de kerk krijgt men toegang tot ‘het heilige’. 

397  OSKAMP (2004), 63.
398  LUKKEN (2001), 20.



Hoofdstuk 4 | 175

In een eigen hoek van de profane zone bevinden zich de kaarsentafel met de devotielicht-
jes en het Mariabeeld (§ 2.1). Tijdens de viering wordt de kaarsentafel drager van de devo-
tielichtjes van de kerkgangers, die zij aansteken met licht dat hen door de voorganger wordt 
aangereikt vanuit de sacrale zone (§ 3.2, 10.49). Hun devotie en hun private gebeden bij het 
ontsteken van de devotielichtjes richten zich (dat is althans de bedoeling) tot Maria, die hun 
moederlijke middelares is bij God. 

Het zich bekruisen met wijwater en het kaarsenritueel bij het Mariabeeld zijn beide volks-
devotionele rituelen. Het zijn extraliturgische rituelen, die geen deel uitmaken van de officiële 
en openbare eredienst van de kerk. Zij staan ‘los’ van de kerkdienst. Het zich bekruisen met 
wijwater hoort thuis bij de traditionele katholieke volksvroomheid, het kaarsenritueel is een 
‘nieuw’ aan de kerkdienst toegevoegd ritueel. Het is – vanuit de katholieke devotionele prak-
tijk van de heiligenverering – een ‘eigen’ (re)invented ritual 399 in de kerkdiensten van zowel 
het rooms-katholieke als van het protestantse (!) justitiepastoraat.400 Deze volksdevotionele 
rituelen bevinden zich in een grijs gebied tussen ‘privé’ en ‘publiek’, tussen ‘eigen’ en ‘officieel’ 
ritueel, tussen seculier en sacraal. Dat is in het HvBM1 te zien aan de plaats waar zij worden 
voltrokken.

De kerkgangers blijven – behoudens tijdens het kaarsenritueel en de communiegang – 
gedurende de hele dienst op hun stoelen zitten of daarbij staan. Het rituele gebruik van de 
ruimte door de voorganger met het komen en gaan van en naar de sacrale zone en het voor de 
kerkgangers heen en weer lopen in de profane zone onder de homilie maakt hen enigszins tot 
toeschouwer van zijn performance. Daardoor lijkt er – ondanks de wens van de voorganger – 
“dicht bij (…) (de kerkgangers te) staan” – gaande de viering toch een tweedeling te ontstaan 
tussen de voorganger en zijn kerkgangers, die eerder thuishoort in het theater dan in de kerk. 
Die tendens wordt tegengegaan door het veelvuldig staande samen zingen, alsook doordat de 
voorganger zich onder de kerkgangers voegt tijdens de voorlezing van de (meervoudige en 
meertalige) evangelielezing. In hun functie van lezer mogen de lezers als vertegenwoordigers 
van de kerkgangers en medevoorgangers de sacrale zone betreden (zij lezen bij het altaar) en 
gaat de voorganger zitten op de stoel van een van hen (§ 3.2, 10.56). 

De kerk van het HvBM1 is geen multifunctionele of multireligieuze ruimte. Zij is altijd 
kerk en staat elk uur van de dag uitsluitend ten dienste van het protestantse en rooms-katho-
lieke justitiepastoraat. Dat is een ideale situatie, die zowel op de inrichting als op het liturgisch 
gebruik van de ruimte onmiddellijk zijn weerslag heeft.401 

4.2. De structuur en de voorbereiding van de viering
4.2.1. De structuur; keuzes onder tijdsdruk

De viering van 9 november 2008 was een eucharistieviering. In het liturgieboekje, waarin 
naast de meertalige teksten van de evangelielezing, het eucharistisch gebed, het Onzevader 
en de liederen (soms met muzieknotaties) 402 ook het scenario voor de viering gegeven werd, 
werden de volgende rituele bouwstenen aangegeven:

399  Vgl. GRIMES (2000), 3-4 en 83-85 en 214.
400  Overigens heeft het justitiepastoraat niet het ‘alleenrecht’ op het kaarsenritueel. Ook in de krijgsmacht is het een door de 
kerkgangers graag gevierd ritueel; vgl. BARNHOORN (2009), 104-105.
401  Vgl. VAN DUN (2008a), 8-10.
402  De tijdens de viering gezongen liederen hebben de volgende bronnen: Welk een vriend is onze Jezus, Abba, Vader, en Dit 
is de dag zijn als respectievelijk nrs. 6, 7 en 5 te vinden op de cd Praise in prison, I (Seven and Friends, 2007). Het lied God vol 
vergeven is te vinden in Michel van der Plas (1981), De Kleine Bundel, 30, Baarn: Gooi & Sticht. Het lied Ubi caritas et amor 
is te vinden in de bundel Taizé (2001), nr. 15, Taizé: Ateliers et Presses de Taizé. Het lied Amazing Grace is te vinden in de 
bundel van Paul Breman (1958), Spirituals, Noord-Amerikaanse geestelijke volksliederen, Den Haag: Servire.
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De voorganger zegt over de structuur van de viering dat hij zich “zo ongeveer wel aan het 
Altaarmissaal” houdt. Maar er zijn eigen elementen in de voorgeschreven ordo ingebracht. 
Toegevoegd is het typische gevangenisritueel van het gezamenlijk aansteken van devotielicht-
jes bij het Mariabeeld, in deze viering al tijdens de openingsritus. Het zeggen of zingen van 
een lofzang of van de geloofsbelijdenis is daarentegen niet in de viering opgenomen, enerzijds 
vanwege de moeilijkheidsgraad van deze klassieke en theologische teksten, anderzijds ook en 
vooral, “omdat er keuzes gemaakt moeten worden omwille van de tijd”. Na het aansteken van 
de devotielichtjes wordt meestal als alternatief voor de lofzang wel een lied uit het repertoire 
van Taizé gezongen. 

Wat allereerst opvalt in bovenstaand scenario is het groot aantal liederen, dat samen ge-
zongen wordt. De viering wordt met samenzang geopend, onmiddellijk daarop volgt een lied 
dat moet dienen als gebed om vergeving, en vervolgens wordt tot aan de Dienst van de Tafel 
bijna elk onderdeel van de viering door tussenzangen omlijst. Na de Dienst van de Tafel en de 
slotzegen besluit een slotlied de totale viering. In totaal worden er zes liederen gezongen, die 
voor het merendeel drie coupletten of meer omvatten. De voorganger houdt naar eigen zeg-
gen “van een zingende kerk”. De eigenlijke reden om te zingen gaat dieper: volgens de voor-
ganger bevordert samen zingen de ‘actieve deelname’ van de kerkgangers en vergroot het hun 
betrokkenheid. Samen zingen maakt de kerkgangers naar de overtuiging van de voorganger 
ook ‘open’ voor het gevierde mysterie. Het is hun eigen manier van biddend beleven van Gods 
aanwezigheid in hun midden. Daarom worden de liederen zo mogelijk gedeeltelijk zowel in 
het Nederlands, als in het Engels, of in een andere taal gezongen.403 Diezelfde motivaties (tijd, 
betrokkenheid en participatie) gaan schuil achter de gewoonte om slechts één lezing te lezen. 
Dat daarvoor steevast het evangelie wordt gekozen, wordt door de voorganger enerzijds van-

403  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 6.3.2.

•• “Welkom en opening” met kruisteken
••  “Wij zingen samen”: (openingslied) Welk een vriend is onze Jezus 
••  “Wij vragen God om vergeving”: lied God vol vergeven 
••  “Wij ontsteken lichtjes” (het kaarsenritueel) 
••  “Wij zingen samen”: (tussenzang/lofzang) Ubi caritas et amor
••  “Gebed” (openingsgebed)
••  “Schriftlezing”: (evangelie Joh.2:13-22) 
••  “Wij zingen samen”: (tussenzang) Abba, Vader
••  “Verkondiging”
•• “Wij zingen samen”: (tussenzang) Amazing Grace
•• “Tafelgebed”, uitlopend op het Onzevader 
••  “Vredeswens” 
••  “Wij breken het Heilig Brood en delen Brood en Beker” 
••  “Voorbede”
••  “Zegen”
••  “Slotlied”: Dit is de dag

Figuur 12: De structuur van de viering van 9 november 2008 in het HvBM1
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zelfsprekend gevonden (“het evangelie is toch ‘Verbum Domini’ 404 bij uitstek”), anderzijds wel 
als een beperking gevoeld. Het liturgisch leesrooster heeft immers meer te bieden. Maar meer 
lezingen voordragen kost teveel tijd. Want er is voor gekozen het evangelie in verschillende 
talen te laten voorlezen. Al naar gelang er anderstaligen aanwezig kunnen zijn in de kerk-
dienst kiest de voorganger vertalingen om bij de Nederlandse tekst van het evangelie in het 
liturgieboekje op te nemen. De teksten downloadt hij daarvoor via de website van het rooms-
katholiek justitiepastoraat.405 Het laten voorlezen van het evangelie in meerdere talen is onder 
meer bedoeld om de anderstalige kerkgangers een gevoel van ‘er bij horen’ te geven. En het is 
de stellige overtuiging van de voorganger, dat het voorlezen én horen van de evangelietekst in 
de vreemde taal ook om catechetische redenen te verkiezen is boven het laten meelezen van 
het evangelie door anderstalige kerkgangers in hun taal: 

N18: “…Ja, dat heeft ook te maken met geloofsverkondiging. Laatst hadden we hier een hele groep Polen en 
een jongen die al heel lang in Nederland woont – een Poolse jongen – las dan op zondag het evangelie in het 
Pools, waarbij ik duidelijk merk: hé, die Polen, die er zaten die hadden iets van: we horen iets van thuis. Je kan 
natuurlijk kiezen om de lezing alleen te lezen in het Nederlands en dat iedereen het in zijn eigen taal kan lezen, 
wat is er anders als dat ‘Woord’ in jouw taal klínkt? ... Een woord hóren is anders dan een woord lézen. …”.

Dat neemt niet weg dat – als het evangelie in de vreemde taal wordt voorgelezen – zich het 
vreemde verschijnsel voordoet, dat allen, ook zij die de taal, waarin wordt voorgelezen, niet 
machtig zijn, de lezing in hun boekje meelezen of minstens proberen te volgen. De voorgan-
ger legt dat uit als een vorm van intensief luisteren naar ‘het Woord’:

N19 “En ik hoor dat ook de mensen luisteren, en ik merk dat de andere talen ook meelezen in die taal. Als hij 
(sc. de lezer) het blaadje om slaat, zie ik dat iedereen het blaadje omslaat, dus men leest het mee (Interviewer: 
Dan zijn we bij ‘het woord lezen’…). Ja, maar ik merk ook niet, dat de aandacht van de mannen kwijtraakt, als 
je dezelfde lezing drie of vier keer hoort. Men luistert mee…”

Het is de vraag of dat meelezen van de voorgelezen teksten ook niet te maken heeft met 
de kwaliteit van het voorlezen. Gedetineerden zijn door de bank genomen noch geoefende le-
zers, noch geoefende voorlezers. Desondanks worden de beoogde voorlezers momentaan en 
onvoorbereid door voorganger uitgenodigd om te lezen. Daardoor worden de andere kerk-
gangers gedwongen om de teksten zo goed en zo kwaad als het gaat mee te lezen, wat kan 
leiden tot uit gewoonte meelezen, ook als de tekst in een andere taal wordt voorgelezen.

Het eucharistisch gebed is een ‘eigen tekst’ die naar zeggen van de voorganger “geënt” is 
op het eucharistische gebed V (“God, onze Vader”) uit het Altaarmissaal.406 Die Vorlage is 
niet meer in het eucharistisch gebed, dat de voorganger in de kerkdienst bad, te herkennen 
(§ 3.2, 11.13, B36). De oorspronkelijke tekst is bij het herschrijven en ‘hertalen’ sterk ingekort, 

404  Vgl. voor de exclamatie na het evangelie: ORDO MISSAE (1969), nr. 13, 82. Het evangelie brengt meer dan andere 
Schriftteksten Jezus als Heer tegenwoordig in de kerkdienst. Domini in het binomium Verbum Domini kan als een genitivus 
objectivus (‘Woord over de Heer’), of als een genitivus subjectivus (‘Woord van de Heer’) worden gelezen. In de volgende 
acclamatie ‘Laus tibi, Christe’ wordt de Dominus nader geïdentificeerd; vgl. DE KEYZER (1999), 101 en 116. In de Nederlandse 
vertaling van het Altaarmissaal: ‘Zo spreekt de Heer’ wordt Domini als een genitivus subjectivus opgevat; de daaropvolgende 
acclamatie ‘Wij danken God’ laat het besluit van het evangelie enerzijds parallel lopen aan dat van de eerste en de tweede 
lezing, maar doet daarmee anderzijds toch enigszins afbreuk aan de uniciteit van het evangelie (‘Christus’ wordt alleen nog 
genoemd in de acclamatie na de aanhef van de evangelielezing); vgl. ALTAARMISSAAL (1979), nrs. 7-13, 615-616.
405  www.gevangenispastor.nl > In de Bajeskerk > Lezingen.
406  ALTAARMISSAAL (1979), Bijlage Eucharistische Gebeden, III-VII. 
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waardoor bovendien belangrijke stijlkenmerken van het gebedsgenre verloren zijn gegaan. 
Naast een catechetisch streven naar een zo begrijpelijk mogelijke tekst voor de kerkgangers, 
komt ook hier weer het tijdsargument om de hoek kijken. Het eucharistisch gebed mag niet te 
lang duren. Daarom heeft de voorganger ervoor gekozen de tekst in te korten en de inleidende 
dialoog en de prefatie met de acclamatie Heilig achterwege te laten. Ik kom hierop terug in 
paragraaf 4.3.

De eucharistieviering wordt besloten met de trits: voorbeden met slotgebed, slotzegen 
en slotlied (§ 3.2, B38-40). Daarmee staan de voorbeden op een vreemde plaats in de viering. 
Normaal gesproken wordt niet de Dienst van de Tafel, maar de Dienst van het Woord met de 
voorbeden afgesloten. De voorbeden horen – volgens de voorgeschreven ordo in samenhang 
te zijn met de homilie en de geloofsbelijdenis. In de homilie, de daarop volgende geloofsbelij-
denis en het daaruit voortvloeiend gelovige bidden worden de lezingen van de woorddienst 
“uit(een) gelegd” en samengevat. De homilie leidt binnen in het gehoorde Woord van God, in 
de geloofsbelijdenis wordt het Woord beaamd, en gevoed door het Woord vindt de gemeen-
schap zelf woorden om haar noden en die van de wereld voor God te brengen.407 

De toegemeten tijd die de viering mag duren is volgens de voorganger de voornaam-
ste factor die zijn keuzes bij de vormgeving van de viering stuurt. De eucharistieviering in 
het HvBM1 heeft in totaal precies vijftig minuten geduurd. Hoe was de tijdsordening van de 
viering? Vijftien minuten zijn vol gezongen. Er zijn drie minuten besteed aan het kaarsenri-
tueel, zeven aan het openingsgebed en de slotritus (voorbeden en zegen) samen, elf aan de 
tweevoudige voordracht van het evangelie en de homilie (Dienst van het Woord), en dertien 
minuten aan alles wat gebeuren moet tussen offerande en de communie (Dienst van de Tafel). 
De zang verhoudt zich daardoor met het bidden als bijna 2:1. Met de Dienst van het Woord 
verhoudt de zang zich bijna als 1:1. Datzelfde geldt voor de Dienst van de Tafel en de zang. Het 
zingen is dus – in tijd uitgedrukt – even belangrijk geworden als de Dienst van het Woord en 
de Dienst van de Tafel. En het bidden lijkt – weer in tijd uitgedrukt – maar half zo belangrijk 
als het zingen (§ 3.2). 

Het vele zingen geeft ontegenzeggelijk een eigen dynamiek aan de viering in het HvBM1. 
Maar omdat andere en voornamere rituele bouwstenen van de eucharistieviering erdoor in 
het gedrang komen, is misschien toch, zonder die eigen dynamiek aan te tasten, een andere 
opzet van de kerkdienst te overwegen, die ook die nu wat in de verdrukking komende bouw-
stenen sauveert. Liturgie kent volgens Andries Govaart en Willem Marie Speelman als een 
basale ‘ondertoon’ onder het liturgische spreken (waaronder ook de zang gerekend moet wor-
den408) een eigen ‘muzikale opbouw’. Govaart en Speelman staan een “muzikale benadering” 
van de liturgie voor, die zoekt naar zo evenwichtig mogelijke verhoudingen tussen de onder-
delen van een viering. De openingsritus, de Dienst van het Woord, de Dienst van de Tafel 
en de slotritus zouden inclusief de daarbij te zingen liederen volgens beide auteurs idealiter 
“ongeveer een onderlinge verhouding van 3:5:4:1” hebben.409 

De structuur van de viering, zoals die nu is, is in de praktijk gegroeid en heeft zich volgens 
de voorganger inmiddels bewezen. Hij houdt zich bij voorkeur ook aan deze structuur, omdat 
“de mannen zich niet hoeven af te vragen: ‘Wat komt er nu weer?’ en de kracht van liturgie 
en rituelen natuurlijk ook (…) de herhaling (is)”. Hij geeft toe, dat het dan ook verleidelijk is 
om – onder tijdsdruk – wel eens een oud liturgieboekje voor de dag te halen. 

407  DE KEYZER (1999), 127-128; vgl. ORDO MISSAE (1969), De structura, nr. 33, 21.
408  ORDO MISSAE (1969), De structura, nr. 18, 17.
409  GOVAART & SPEELMAN (2006), 34-35.
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4.2.2. De voorbereiding
De voorganger bereidt zijn liturgie helemaal alleen voor. Uitgangspunt bij de voorberei-

ding van een viering is voor hem het evangelie van de betreffende zondag. Aan de hand van 
die perikoop kiest de voorganger het thema voor de kerkdienst. Hij laat zich daarbij niet in-
spireren door liturgisch voorbeeldmateriaal. Evenmin gebruikt hij de officiële liturgische boe-
ken. Naar eigen zeggen kent de voorganger het te volgen misritueel en de bij de verschillende 
onderdelen daarvan te zeggen formuleteksten uit zijn hoofd en ‘hertaalt’ hij die teksten naar 
het hem goeddunkt op het moment, dat hij ze moet uitspreken. Soms past hij ze aan aan het 
thema van de viering (§ 3.2, B37). Voorop staat daarbij de verstaanbaarheid van de formules 
voor de kerkgangers. Een kleine selectie van officiële eucharistische gebeden heeft hij een tijd 
geleden met datzelfde doel voor ogen herschreven. Uit die verzameling kiest hij telkens weer 
een zo veel mogelijk bij het thema passend eucharistisch gebed. De website van het katholiek 
justitiepastoraat raadpleegt hij uitsluitend om de tekst van het evangelie in andere talen te 
downloaden. 

Bij de aangegeven evangelielezing van de zondag worden vervolgens liederen gezocht, 
de laatste tijd steeds meer opwekkingsliederen, omdat de populatie in de inrichting er naar 
is. Drie van de zes liederen die in de viering van zondag 9 november 2008 gezongen werden 
kwamen van de cd Praise in Prison I.410

De homilie (in het liturgieboekje niet mis te verstaan “Verkondiging” genoemd) wordt 
pas kort voor de kerkdienst, meestal de avond te voren, geconcipieerd, mediterend over de 
lezingen van de zondag. Zij wordt niet uitgeschreven en soms zelfs zo gehouden, alsof zij 
maar voor één kerkganger bestemd is. Daarom kan de preek variëren in de twee opvolgende 
vieringen van een zondag, al naar gelang ‘het waaien van de Geest’. Een enkele keer – wanneer 
exegetische hulp nodig is – maakt de voorganger bij het voorbereiden van zijn preek gebruik 
van de desbetreffende suggesties uit het Tijdschrift voor verkondiging.411 Net als over de preek 
wordt er kort van te voren nagedacht over de teksten van het openingsgebed en de voorbeden, 
maar ook die worden geïmproviseerd gebeden. De voorganger is daar eenvoudig en helder 
over: “…ik vraag (…) om de Geest van God, dat Hij mij leidt en dat Hij mij woorden geeft, 
waarin ik Hem mag verkondigen…”. 

4.3. Het rituele handelen en spreken; traditioneel scenario – eigen formuleringen
Het rituele handelen van een voorganger wordt vanzelfsprekend sterk bepaald door zijn 

visie op liturgie. De voorganger van het HvBM1 zegt daar over: 

N20: “Voor mij is liturgie een heilig spel, een spel waarin iets voelbaar, zichtbaar, ervaarbaar moet zijn van God 
onderweg met mensen. …Het moet ervaarbaar zijn dat het boven het gewone, het wereldse, het aardse 
uitstijgt. Je moet een klimaat scheppen waarin een stuk Godsontmoeting plaats kan vinden, in de stilte, maar 
ook in de tekenen die je stelt. Liturgie moet gevoeld worden. Ik heb altijd een hekel aan liturgie, waarin het 
alleen maar woord is. Woord en teken horen bij elkaar. En je moet het spel ook spelen. Dat betekent dat je 
daarvoor aparte kleding nodig hebt, een aparte plaats, dat je jezelf open stelt als het ware… Wat ik heel 
belangwekkend vind, is dat je als voorganger een mens bent van tekenen. Laat zien wat je aan het doen bent. 
…Als je zegent, zegen dan ook met een zichtbaar kruisteken, niet een klein verlegen kruisje, zo van, ja, ik 
moet dat doen, maar ik durf het eigenlijk niet…Nee, ga daar staan, open je armen, maak een kruisteken… 
Ja, dat vind ik heel belangrijk, dat soort dingen.”

410  Vgl. hierboven, aantekening 402.
411  Tijdschrift voor verkondiging, Redactiesecretariaat Vermeerstraat 7, 6521 LT Nijmegen, Nederland. 
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In de viering van 9 november 2008 wordt het ‘liturgische spel’ gespeeld. De voorganger 
schroomt niet om met zijn hele lichaam te vieren. Biddend maakt hij een orante-gebaar, zege-
nend strekt hij de handen uit over de kerkgangers en maakt hij een kruisteken. In de Dienst 
van de Tafel biedt hij brood en beker aan aan God, terwijl hij ze opheft, hij strekt zijn handen 
uit over de gaven onder de epiclese. Hij zegent het brood en de wijn bij de instellingswoorden 
en toont brood en wijn telkens daarna aan de gelovigen. Hij bidt het eucharistisch gebed; hij 
speelt het instellingsverhaal niet na, hij geeft de kerkgangers ruimte “om zich in het gebed 
in te voegen. Het eucharistisch gebed wordt (…) (geen) bezet gebied”.412 Het breken van het 
brood heeft als rite een eigen plaats in de viering, vlak voor de nuttiging, zoals de traditie wil. 
Kortom, hij heeft zeker de bedoeling, zoals hij het zelf zei, “als voorganger een mens (…) van 
tekenen” te zijn. Toch valt daarop nog wel wat af te dingen. Hier en daar schort het aan fine-
tuning. 

De tekenen die de voorganger wil stellen, stelt hij, zoals hij het zelf graag uitdrukt, “in 
persona Christi”. Misschien besteedt hij daarom aan de tekenen die Christus in de kerkruimte 
present stellen: het altaar, het grote kruis in de muur en de paaskaars, op geen enkel moment 
van de viering enige reverentie. De viering begint met het begroeten van de kerkgangers. Ook 
al wordt die begroeting besloten met het maken van het kruisteken, daar blijft het bij. Govaart 
en Speelman schenken aandacht aan hoe een ‘goed voorganger’ de viering begint. Zij merken 
op dat het niet de voorganger is die de gastheer is en de vierende gemeenschap bijeenroept.413 
Dat doet God die de werkelijke gastheer is en ons, mensen, samenroept rond zijn Woord en 
de Tafel van zijn Zoon.414 Waar een voorganger – bewust of onbewust – de tekenen van de 
aanwezigheid van de Vader door de Zoon in een viering negeert, maakt hij zichzelf tot de 
gastheer van die viering. En zo zal hij ook ervaren worden door veel kerkgangers.

De voorganger verandert, zoals gezegd (§ 4.2.2), naar eigen inzicht de gangbare formule-
ringen van ‘het liturgische spel’ van de mis. Enkele van die veranderingen zijn niet onbelang-
rijk, omdat zij raken aan de essentie van de rituelen, die zij willen duiden. 

Na het openingslied volgt het boeteritueel, waarmee elke eucharistieviering begint. Het 
boeteritueel wil de kerkgangers zich doen “bekeren tot God om de heilige eucharistie goed 
te vieren”415, zoals het officieel heet in de oproep tot bezinning van de celebrant aan het ver-
zamelde volk. Zo riep ook de voorganger van de kerkdienst van 9 november 2008 op tot per-
soonlijke bezinning (§ 3.2, B29). Ruimte om aan die oproep te voldoen werd de kerkgangers 
door de voorganger evenwel niet gelaten. Onmiddellijk na de oproep wordt het lied God vol 
vergeven als gemeenschappelijk gebed om vergeving gezongen (§ 3.2, B30). De tekst van het 
lied smeekt om de terugkeer van God, die zich verre van de mensen houdt. In plaats van 
Gods genadige aanwezigheid voor wie zich tot Hem wil keren is zijn ‘genadeloze’ afwezig-
heid thema. De reden waarom God zich zo verhoudt met ons (door onze schuld?) wordt 
door de tekstschrijver in het midden gelaten. Het lied beschrijft de status van hopeloosheid 
en dwaling, waarin de mens door Gods afwezigheid is komen te verkeren. Kijkend naar de 
tekst is het de vraag, of het lied God vol vergeven geschikt is om als gebed om vergeving of 

412  GOVAART & SPEELMAN (2006), 81; vgl. ook VAN DUN (2009), 329-330.
413  GOVAART &.SPEELMAN (2006), 20-21.
414  Eidem, 21, waar beide auteurs DE KEYZER (1999), 78-79, citeren, die opmerkt dat het “Populo congregato” waarmee de 
Latijnse Ordo Missae begint een passivum divinum is, waarvan het onderwerp (God) verzwegen is. De rubriek introduceert 
volgens De Keyzer beide hoofdrolspelers: God en het volk. Daarom zou de zinswending gelezen moet worden als: “Als het 
volk door God verzameld is …”. (Taalkundig is het overigens correcter te zeggen, dat het volk onderwerp is van het passivum 
en God de verzwegen agens van wat het volk ‘lijdzaam’ ondergaat).
415  ALTAARMISSAAL (1979), nr. 3, 600. De Latijnse tekst luidt, iets minder zwaar aangezet: “Fratres, agnoscamus peccata 
nostra, ut apti simus ad sacra mysteria celebranda;vgl. ORDO MISSAE (1969), nr. 3, 79. 
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als schuldbelijdenis te fungeren. Nadat het lied is gezongen, parafraseert de voorganger de 
voorgeschreven absolutieformule416: “Moge de goede God zich naar ons keren, mag Hij onze 
zonden en fouten niet aanrekenen (cursivering vD), mag Hij ons leiden op de weg door ons 
leven tot wij eens zijn in eeuwigheid bij Hem, amen” (§ 3.2, 10.48). De voorganger kiest voor 
deze parafrase, opdat zijn kerkgangers beter zullen begrijpen wat hij zegt. Misschien dat de 
woordkeuze van de voorganger ‘buiten’, in de parochie, helpt de absolutieformule beter te 
verstaan, ‘binnen’, achter de gevangenismuren, is dat zeer de vraag. Het werkwoord ‘aanreke-
nen’, dat de voorganger tot twee keer toe, zowel in de uitnodiging tot bezinning (§ 3.2, B29), 
als in de hier geciteerde absolutieformule gebruikt, kan de betekenis van het boeteritueel voor 
ingesloten kerkgangers volledig veranderen. In het gewone spraakgebruik wordt ‘aanrekenen’ 
vaak gebruikt als synoniem van ‘toerekenen’. ‘Toerekenen’ is een term uit het strafrechtelijke 
bedrijf, waarvan de betekenis zeer wel bekend is aan gedetineerden. De mate waarin tijdens 
het strafproces ontoerekenbaarheid bij een verdachte kan worden vastgesteld, kan voor hem 
een schulduitsluitingsgrond opleveren.417 De wending “mag Hij onze zonden en fouten niet 
aanrekenen” kan daarom juist door gedetineerden worden misverstaan. Ze kunnen er ‘uitslui-
ting van schuld’ van Godswege in horen. 

De lezing van het evangelie, op zich een taak van de diaken of – indien afwezig – de pries-
ter, wordt aan kerkgangers overgelaten. De voorganger heeft zijn eigen redenen om lectoren 
aan te wijzen om het evangelie te lezen. Op die redenen kom ik verderop terug (§ 4.5). De 
lezers van het evangelie hebben geen beschikking over een evangelieboek of Bijbel. De grote 
Bijbel, waarover men in het HvBM1 beschikt, was voor de kerkdienst weggehaald, omdat 
het boek tijdens de eucharistieviering teveel ruimte in zou nemen op het altaar (§ 2.1 en 3.1, 
3). De lezers lezen uit hun eigen liturgieboekje. Ze worden tijdens de viering voor de lezing 
van het evangelie door de voorganger aangewezen. De voorganger draagt zijn voorganger-
schap voor een korte tijd over aan de lezers van het evangelie. Hij gaat onder de lezing van 
het evangelie op de stoel van een van de lezers zitten, als was hij een gewone kerkganger. Die 
aanwijzing om het evangelie te lezen en de overdracht van het voorgangerschap wordt niet ge-
ritualiseerd in een zending en zegen. Dat de lezers van het evangelie een belangrijk ritueel in 
de viering voltrekken, wordt alleen duidelijk aan de plaats, vanwaar dat gebeurt: in de sacrale 
zone, vanachter het altaar. 

Bij de offerande worden het brood en de wijn niet vanuit de kerkgemeenschap aangedra-
gen. De kelk wordt niet toebereid aan het altaar. Brood en wijn staan al klaar aan de zijkant 
van het altaar. Evenmin vindt een inzameling van gaven onder de kerkgangers plaats.418 De 
pateen met hosties en de beker met wijn worden opgeheven, terwijl de voorganger een aan-
biedingsformule zegt, waarin de voorgeschreven gebeden zijn samengevat. Het is een korte 
formule, die het karakter van een mededeling aan de kerkgangers en een catechetische inlei-
ding op het eucharistisch gebed heeft gekregen (§ 3.2, B35). 

416  ALTAARMISSAAL (1979), nr. 3, 601 en hierboven, aantekening 391.
417  Vgl. ALGRA & GOKKEL (1990), de lemma’s ‘Ontoerekenbaar’, ‘Ontoerekeningsvatbaar’, ‘Ontoerekeningsvatbaarheid, 
360, ‘Strafuitsluitingsgrond’, 490, en ‘Toerekenbaar’,‘Toerekeningsvatbaar’, ‘Toerekeningsvatbaarheid’, 505. Vaststelling van 
(enige mate van) ontoerekenbaarheid door wereldlijke gerechten is gevreesd vanwege de ter beschikkingstelling die daarvan 
het gevolg kan zijn. 
418  In inrichtingen van Justitie kan meestal geen geldelijke collecte gehouden worden omdat de gedetineerden niet 
beschikken over contant geld; vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 4.2.1 en VAN DUN (2009), 328. 
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De aanbiedingsgebeden van de postconciliaire misliturgie zijn ontleend aan het joodse 
liturgische maaltijdritueel. Ze zijn gemodelleerd naar de berachot over brood en wijn419 en 
hebben als vertrekpunt dankzegging (beracha, eucharistia) voor het goddelijk geschenk van 
de aardse gaven van brood en wijn, die symbool zijn van het voedsel dat het leven mogelijk 
maakt. Als levensnoodzakelijk zijn brood en wijn daarom ook partes pro toto: zij staan voor 
het menselijke bestaan en uiteindelijk voor de mens zelf. Brood en wijn worden aan God 
aangeboden als tekens van de zelfgave van de gelovigen.420 Over brood en wijn wordt gebeden 
dat God ze andermaal schenkt, dit keer als eschatologisch geladen gaven, die het perspectief 
openen op eeuwig leven. Die bede kan de kerkgemeenschap tot God richten, omdat zij viert 
in, door en met Jezus. Waar de gemeenschap hier en nu viert met brood en wijn – naar zijn 
voorbeeld en opdracht – wil zij ook deelachtig worden aan zijn zelfgave en overgave aan God, 
waarvan brood en wijn de anamnetische tekens zijn. De kerkgemeenschap geeft zichzelf ver-
enigd met Jezus aan God als offer en offeraar. 

Deze meerlagige en resonerende symbolische orde van het ritueel wordt in de formulering 
die de voorganger kiest niet alleen vereenvoudigd, maar ook omgekeerd. Van de ‘bewegingen’ 
die in de officiële teksten over brood en wijn worden benoemd (scheppend van God naar de 
mens – van de mens naar God – herscheppend van God naar de mens) is de eerste uit het oog 
verloren. Waar God in de officiële gebeden wordt benoemd en gezegend als de Schepper en 
begin van het rituele handelen van de gemeenschap legt de voorganger met zijn formulering: 
“Brood en beker staan hier (cursivering vD)” (§ 3.2, B35) het initiatief bij de kerkgemeenschap.

Het eucharistisch gebed is omwille van de tijd ingekort en uit catechetische motieven 
‘hertaald’ (§ 4.2.1). Het gebed heeft in dat proces van aanpassing en inkorting, essentiële ele-
menten van het liturgische en literaire genre verloren. Onder meer 421 – en als belangrijkste 
element – is de anamnese, de gedachtenis aan de dood en verrijzenis van Jezus – en daarmee 
de verwijzing naar het paasmysterie, grondslag van de eucharistie –, volledig uit de tekst ver-
dwenen. Afgezien van de instellingswoorden is het gebed een smeekgebed om “de kracht van 
leven” van God (geïdentificeerd als de Geest) geworden. Het perspectief daarbij is uitsluitend 
binnenwerelds. Het gaat om deze samenleving, waarin “vriendelijk met elkaar (moet worden) 
om(ge)gaan, zonder haat en wrok” (§ 3.2, B36). 

Tijdens het bidden van het Onzevader bleek de voorganger een opmerkelijke en eenvou-
dige oplossing voor het probleem van de veeltaligheid onder de kerkgangers te hebben ge-
vonden. Werden de coupletten van de liederen afwisselend in de Nederlandse, Latijnse en 
Engelse taal gezongen, en was het de bedoeling dat het evangelie meerdere keren achtereen 
werd gelezen in verschillende talen (feitelijk werd het in de kerkdienst van 9 november 2009 
tweemaal gelezen, in het Nederlands en het Engels; § 3.2, 11.56), iedereen werd uitgenodigd 
het Onzevader staande in zijn eigen taal te bidden. Door de keuze om wel samen te bidden, 
maar in de eigen taal, werd het ritueel zowel een gezamenlijk als persoonlijk gebed. Dat is de 
kracht van deze keuze.422 Het Onzevader werd door alle kerkgangers, ondanks dat er gebeden 
werd in verschillende talen, gedisciplineerd gebeden. 

419  Vgl. ALTAARMISSAAL (1979), nrs. 19 en 21, 620-621, voor de officiële teksten: “Gezegend zijt Gij, God, Heer van al 
wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood (de beker) ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de aarde (de 
wijngaard), het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood (bron) van eeuwig leven. A: Gezegend zijt Gij, God in 
alle eeuwen”. 
420  DE KEYZER (1999), 136.
421  De afroeping van de heilige Geest over de eigen gemeenschap, de voorbede voor en expressie van eenheid met de 
diocesane en universele kerk, en de gedachtenissen van de levenden en de doden ontbreken eveneens.
422  Vgl. WARD (2003), 114-115, die stelt, dat in een postmoderne kerkdienst de (ook religie consumerende) kerkgangers in 
staat gesteld moeten worden ritueel hun individualiteit en individueel het ritueel te beleven.
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Bij de uitwisseling van de vrede en de rite van de broodbreking, tenslotte, gebruikt de 
voorganger opnieuw eigen formuleringen om het rituele handelen te begeleiden. Daarin 
wordt op verwarrende wijze over God en Jezus gesproken, alsof zij één persoon zouden zijn. 
Bij wijze van inleiding op de uitwisseling van de vrede vertelt de voorganger eerst, hoe Jezus 
op de avond van Pasen zijn vrienden vrede toewenste. Vervolgens bidt hij een gebed tot Jezus 
om zijn vrede, dat dicht komt bij het voorgeschreven gebed. Bij de uitnodiging om de vrede 
daadwerkelijk te wisselen zegt hij: “Reiken we elkaar de hand en zeggen we: ‘Gods (cursive-
ring vD) vrede zij met jou…” (§ 3.2, 11.19). Die uitwisselbaarheid tussen God en Jezus wordt 
voortgezet in de woorden waarmee de voorganger de broodbreking begeleidt; het gaat daarbij 
over God (cursivering vD), die in het teken van het gebroken brood “bij, met ons wil zijn, die 
in ons wil leven”. Aansluitend op de rite van de broodbreking volgt meteen de uitnodiging tot 
de communie. Ook in deze uitnodiging wordt verwarrend gesproken over het ontvangen van 
God (en Jezus) in de tekenen van brood en beker (§ 3.2, B37). 

4.4. Rituele ‘zaken’ – liturgische kledij, parafernalia, liturgisch vaatwerk 
Op zondagmorgen kleedt de voorganger zich thuis al speciaal voor zijn liturgisch dienst-

werk. Hij gaat zijn priesterlijke ambt uitoefenen en draagt daarom een clergymanhemd met 
Romeinse collaar. Hij wil gezien en herkend worden als priester. Vanzelfsprekend kleedt hij 
zich, als de tijd van vieren aangebroken is, ook in een liturgisch gewaad: een kovel met daar-
overheen zijn priesterlijke ambtsinsigne, de stola. Hij zei in het voorgesprek over het dragen 
van liturgische kledij: “(…) Je moet het spel ook spelen. Dat betekent dat je daarvoor aparte 
kleding nodig hebt” (§ 4,3, N20). Het gewaad is voor de voorganger niet alleen ambtskleding, 
maar ook stage-clothing, nodig om ‘het liturgische spel’ goed te kunnen spelen. Het onder-
streept zijn formele rol als voorganger. De specifieke, kleine schaal van een viering in een 
justitiële inrichting brengt mee dat zijn gewaad sober is gehouden. In de kerk ‘buiten’ draagt 
hij tijdens de eucharistieviering altijd ook nog het kazuifel. Dat mag wat hem betreft van 
goudbrokaat zijn en fraai versierd. Niet omdat de drager ervan belangrijk is, maar omdat 
het gaat om “de waardigheid van God”. Ook tijdens andere kerkambtelijke handelingen in de 
inrichting, zoals biecht horen, draagt hij kovel en stola. Naar zijn zeggen maakt dat indruk op 
zijn biechtelingen, die er door worden geconfronteerd met de ernst en de heiligheid van het 
moment. 

Alles in de kerkruimte dient de waardigheid van God. Dat is te zien aan het meubilair 
in de kerkruimte van het HvBM1. Er zijn kosten noch moeiten door de justitiële inrichting 
gespaard. Ook zelf hebben de geestelijk verzorgers zich ingespannen om de kerkruimte te 
verfraaien. De paaskaars is speciaal voor deze kerk beschilderd door de vader van een van de 
katholieke pastores. Er staat een gouden kruis op met in groene cijfers, verdeeld over de vier 
door de kruisbalken gevormde vakken, “2 0 0 8”. Aan de uiteinden van de kruisbalken zijn 
vier wierooknagels gestoken. Onder dit kruis is een afbeelding van de verrezen Heer geschil-
derd. Daardoor is de paaskaars niet alleen een presentatief symbool. Ook visueel brengt de 
paaskaars de Heer tegenwoordig. Met zijn rechterhand zegent de Verrezene. In zijn linker-
hand draagt Hij een kruisstaf met daaraan een hemelsblauw banier. De Verrezene staat in een 
tuin. Daar ontmoette Hij Maria van Magdala. Daar ontmoet Hij ook iedereen, die net als zij, 
Hem zoekt. 

Maar noch aan het altaar, noch aan het grote kruis tegen de achterwand, noch aan de paas-
kaars, alle symbolen van de aanwezige Heer, wordt tijdens enig moment van de viering door 
de voorganger of de lezers aandacht besteed in de vorm van een eerbiedsbetuiging (§ 4.3). 
Datzelfde kan gezegd worden van de kerkgangers. Dat maakt de symbolische betekenis van 
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het altaar diffuus. Enerzijds is het een heilige plaats; de voorganger posteert zich achter het 
altaar om vandaar de ambtelijke en sacramenteel meer geladen handelingen te voltrekken (§ 
4.1). Anderzijds wordt het altaar voornamelijk gezien als een praktisch meubel, een tafel die 
nodig is om de schalen met brood en de beker wijn op te zetten. Rituele zaken die ‘onnodig’ 
ruimte innemen op het altaar, zoals de Bijbel, krijgen er in de kerkdienst geen plaats. 

De betekenis van het licht van de paaskaars wordt tijdens de viering wel uitdrukkelijk 
uitgelegd, als de voorganger twee kleine draagkaarsjes aan de paaskaars ontsteekt voor het 
kaarsenritueel (§ 3.2, 10.50). Het vuur van de paaskaars wordt door de kerkgangers aan el-
kaar doorgegeven om de devotielichtjes bij het Mariabeeld aan te maken. Het is niet zomaar 
vuur, dat daarvoor wordt gebruikt: het is het Licht van Christus zelf, dat de gebeden van de 
kerkgangers schraagt. Het is een doorn in het oog van de voorganger, als ongeduldige kerk-
gangers tijdens het ritueel toch hun aansteker uit hun zak halen. Het Mariabeeld, waar de 
devotielichtjes voor worden aangestoken, wordt daarentegen niet in het kaarsenritueel be-
trokken. Stilzwijgend wordt ervan uitgegaan dat de kerkgangers wel zullen weten waarom de 
kaarsentafel voor het beeld staat opgesteld. Dat is maar de vraag. Tussen de kaarsentafel en 
het Mariabeeld is zoveel ruimte gelaten, dat de kerkgangers bij het aansteken van hun kaarsjes 
aan alle kanten om die kaarsentafel kunnen samendrommen. Sommigen keren Maria daarbij 
letterlijk de rug toe. 

Het liturgisch vaatwerk dat wordt gebruikt is eenvoudig, maar voornaam. Alles is gemaakt 
van zilver, of verzilverd en van binnen verguld. Tot aan de offerande staat het liturgisch vaat-
werk (vanuit de kerkgangers gezien) op de rechterzijde van het altaar. Daar wordt het na de 
communie ook teruggezet. Erbij ligt een opgevouwen corporale. De voorganger gebruikt een 
pateen met een grote hostie en een paar kleine hosties, die hij tijdens de viering consacreert. 
Bij het begin van de Dienst van de Tafel ontvouwt hij het corporale en plaatst daarop de pa-
teen. Een kleinere kelkvormige ciborie met deksel wordt als beker gebruikt. Een platte, bre-
dere ciborie (met vooraf geconsacreerde kleine hosties) doet dienst om de communie mee uit 
te reiken en de overgebleven hosties in te bewaren. Die worden gewoon in een kast bewaard. 
Er is in de kerk geen tabernakel. 

4.5. De rolverdeling – actanten en participanten
Er is een duidelijke rolverdeling in de viering. De voorganger is de eerste en voornaamste 

actant. Hij heeft de rol van leider in de liturgie. Hij weet zichzelf niet boven zijn kerkgangers 
verheven, maar hij staat – behoudens tijdens de lezing van het evangelie (§ 4.1) – ook niet 
midden tussen zijn kerkgangers. De (priesterlijke) opvatting van zijn taak in de liturgie en de 
wijze waarop hij gebruik maakt van de ruimte brengt met zich mee, dat hij ‘tegenover’ zijn 
kerkgangers staat. Dat neemt niet weg, dat hij veelvuldig contact zoekt met de kerkgangers: 
hij kijkt ze aan en spreekt ze – indien nodig of gewenst – ook aan. Alleen tijdens de Dienst 
van de Tafel trekt hij zich als het ware terug in het heiligdom van het altaar. Dat laatste geldt 
in mindere mate voor het vergevingsritueel aan het begin van de viering en voor de slotze-
gen, rituelen die hij eveneens vanachter het altaar voltrekt. Op alle andere momenten van 
de viering beweegt hij zich in wat ik de ‘profane zone’ noemde (§ 4.1), voor het ‘front’ van 
de kerkgangers als nu eens de voorbidder en de verkondiger, dan weer de voorzanger en de 
stimulator van de zang.

Een paar kerkgangers krijgen in elke kerkdienst een bijzondere functie. Daartoe worden 
ze tijdens de viering uitgenodigd. De voorganger vraagt aan de kerkgangers wie van hen het 
evangelie in hun eigen taal (ook in het Nederlands) wil voorlezen. Hij is zich ervan bewust dat 
hij daardoor een van zijn belangrijke ambtelijke taken overdraagt aan kerkgangers. ‘Buiten’, in 
de parochie, zou hij dat nooit doen; daar leest hij altijd zelf het evangelie voor. Maar ‘binnen’ 
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is het anders. Omdat hij zelf niet in alle onder zijn kerkgangers gesproken talen het evangelie 
kan lezen kiest hij lezers onder hen. Het komt hem vreemd voor het evangelie dan eerst zelf 
in het Nederlands te lezen. Hij is ervan overtuigd dat hij geen lezers krijgt, die niet beseffen 
welke taak ze op zich nemen: 

N21: “Degenen die hier lezen (…) komen van hun plaats en gaan achter het altaar staan en staan dan daar 
als verkondigers van het geloof. Sommigen vinden het ook echt een eer om te mogen lezen. Er zijn er altijd 
een paar bij die heel graag willen voorlezen, zoals in de kerkdienst waar jij bij was (…), die met heel veel 
intonatie en met open smoel het evangelie staat te verkondigen. Hij staat het echt te verkondigen! Nou, dat 
zie ik graag en dat hoor ik graag, dan denk ik: hé, jongen, je staat niet zomaar iets voor te lezen, nee, je staat 
te verkondigen. Dat vind ik mooi”. 

De voorganger heeft zijn eigen redenen om in zijn kerkdienst in de inrichting af te wijken 
van de gewoonte dat het lezen van het evangelie is voorbehouden aan een diaken of priester. 
Lezen in de kerkdienst is in zijn ogen een van de taken die anderen beter dan de voorganger 
kunnen verrichten. Maar er is meer. Voor de meeste lezers is het een grote eer het evangelie te 
mogen lezen, en die gekregen eer brengt consequenties voor hun leven met zich mee: noblesse 
oblige. Op mijn vraag, of er bij de beslissing om ingesloten kerkgangers te laten lezen ook een 
streven naar een vorm van eerherstel of rehabilitatie heeft meegewogen, zoals door collega’s in 
andere inrichtingen soms is gedaan423, geeft de voorganger aan, dat dat in de beleving van de 
lezers wel het geval zal zijn. Hij weet dat sommigen er een paar maanden voor nodig hebben, 
“voordat ze zich als het ware waardig achten om het geloof te verkondigen”. Wat de voorgan-
ger onder eerherstel verstaat blijkt eerder te omschrijven als ‘teruggewonnen zelfrespect’: 

N22: “(Interviewer: “maar in welke vorm is het dan eerherstel, wie geeft dan eerherstel?”). “…Ze geven het aan 
zichzelf, denk ik. Ze ontdekken ook hun andere kant weer in zich, ze ontdekken ook weer dat ze ondanks wat 
ze gedaan hebben, kind van God zijn. En dat eerherstel heeft ook iets van: jij mag er ook zijn…”. 

Een van de lezers van het evangelie – de eerst aangewezene – heeft ook een taak bij het 
uitreiken van de communie. Lezen en helpen bij de communie zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Hoewel die taak is ingegeven als eenvoudigste oplossing voor de bediening van 
de kelk (iemand moet die vasthouden), speelt rehabilitatie hier wel een rol. De communie-
helpers zien het als een uitverkiezing door de voorganger, dat zij “bij zoiets heiligs” mogen 
assisteren. De voorganger ziet er een mogelijkheid in om zijn verkondiging (“…jij bent ook 
een kind van God; jij hoort er ook bij. Je kunt altijd wel de weg terugvinden naar God…”) in 
een concrete daad om te zetten. Het mogen helpen bij de communie maakt meer indruk op 
zowel de betrokkene als op de kerkgangers dan het mogen voorlezen van het evangelie. De 
voorganger vertelde daarover de anekdote, dat iemand weken achtereen vroeg of hij de beker 
mocht vasthouden bij de communie. “Dan moet je eerst ook willen lezen”, had de voorganger 
gezegd. Bij een van de volgende kerkdiensten was deze man de eerste die zich meldde toen 
lezers werden gevraagd. Voor de vrijwilligers is noch wat betreft het voorlezen in de viering, 
noch wat betreft assistentie bij het uitreiken van de communie een taak weggelegd. Zij worden 
er niet voor uitgenodigd. Maar ze laten het ook graag aan de gedetineerden over. 

De samenzang is voor de voorganger een bewezen middel om de kerkgangers tot ‘actieve 
deelname’ te bewegen. Hij vraagt de kerkgangers ook meestal om te gaan staan tijdens het 

423  Er zijn inrichtingen, waar de voorlezer van het evangelie zelfs een witte gebedsshawl (een stola?, een tallith?) om krijgt 
gehangen als teken van rehabilitatie; vgl. VAN DUN (2008b), 109-111.
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zingen. Door te gaan staan worden ze gestimuleerd om ook met hun lichaam acte de pré-
sence te geven. De ‘actieve deelname’ die tot stand komt tijdens het samen zingen bevordert 
ongetwijfeld ook het luisterende en meebiddende meedoen tijdens het openingsgebed en de 
voorbeden aan het einde van de viering. Naast de samenzang zijn er weinig mogelijkheden 
voor de kerkgangers om hun stem te laten horen. Alleen in het eucharistisch gebed zijn twee 
acclamaties voor allen opgenomen. Iedereen wordt uitgenodigd het Onzevader staande en 
in zijn eigen taal mee te bidden. Dat is, als men het staan tijdens het samen zingen buiten 
beschouwing laat, ook de enige andere gelegenheid waarbij men gaat staan. Tijdens de lezing 
van het evangelie, tijdens het eucharistisch gebed en tijdens de voorbeden blijft men zitten. 

Aan het ritueel van het kaarsjes aansteken bij het Mariabeeld wordt door bijna iedere 
kerkganger deelgenomen. De voorganger initieert het ritueel, door vuur te nemen van de 
paaskaars en dat aan de eersten door te geven, maar neemt zelf niet deel aan het ritueel. Vanaf 
‘de zijlijn’ houdt hij wel in de gaten of alles ordelijk verloopt, naderhand ordent hij nog wat 
devotielichtjes, maar hij beschouwt het verder kennelijk als een ‘eigen’ ritueel van en voor de 
kerkgangers (§ 3.1, 10.50). Hij wijkt wat dit betreft in zijn gedrag niet af van zijn collega’s in 
de kliniek en de JJI.424

4.6. Ervaring, beleving en toe-eigening 
De voorganger heeft de kerkdienst van 9 november 2008 beleefd als een feest. Hij denkt 

ook dat de kerkgangers de kerkdienst “goed hebben gevonden”. Toen het slotlied Dit is de dag 
een paar kerkgangers in een euforische stemming bracht, dacht hij spontaan – zonder dit keer 
op de tijd te letten – “zing het nog maar een keer”. Hij zou het werk als justitiepastor, maar 
vooral het vieren in justitiële setting niet willen of kunnen missen. Hij is ervan overtuigd dat 
priester zijn in een gevangenis oneindig veel meer betekent dan in een parochie.

Gevraagd naar karakteristieke kwaliteiten van zijn kerkdienst die ik misschien niet gezien 
zou hebben tijdens de observatie, zegt de voorganger ad rem, dat je die ook niet kunt zien, 
maar moet ervaren. Je zou moeten kunnen ervaren in een kerkdienst dat er ook een an-
dere werkelijkheid is dan de aardse ervaarbare werkelijkheid. Een werkelijkheid met God. De 
voorganger hoopt dat de kerkgangers tijdens de kerkdienst die ervaring ook hebben gehad, 
dat ze een beetje uitgetild werden uit de alledaagse werkelijkheid. En dat ze aan de kerkdienst 
iets hebben beleefd dat “overstijgend” is; dat ze als ze de grens zijn gepasseerd tussen, zoals hij 
het uitdrukt, “het profane gedeelte van het stiltecentrum (sc. de ontmoetingsruimte) en het 
religieuze gedeelte (sc. de kerkruimte)” ervaren hebben dat daar een heilige en daarmee van 
het wereldse afgezonderde plaats is. De voorganger wil al vierend een goddelijk perspectief 
aanreiken, waardoor het mysterie van God voelbaar en ervaarbaar wordt, te midden van de 
neerdrukkende ervaringen van het leven in een gevangenis. Ter adstructie van wat hij bedoelt 
komt hij terug op het kaarsenritueel:

 
N23 “…Soms denk ik wel eens het zijn toch te veel woorden die ik zeg. Het zijn teveel woorden. Maar je hebt 
vaak wel woorden nodig om te kunnen duiden. Als ik bij het kaarsjes aanmaken in stilte twee kleine kaarsjes 
ontsteek aan de paaskaars, zodat ze daarmee de waxinelichtjes kunnen aanmaken, en ik zeg niks over die 
paaskaars, dan is en blijft het gewoon alleen maar vuur, wat ik pak. Maar ik wil graag hebben, dat men ervaart, 
of ja, dat men het benul krijgt, dat ik het Licht van Christus pak. Vandaar dat ik iedere kerkdienst hier iets over 
die paaskaars zeg. Ontstoken in de Paasnacht, als teken van Hij is niet dood, Hij leeft. Dat dood niet het laatste 
woord heeft, maar dat er leven is en dat wij ook deel hebben aan dat leven en dat we daarom met zijn Licht 

424  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 3.2, 11.18 en hoofdstuk 3, § 3.2, 14.40.
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ons licht aanmaken. Want als alles duister is en er brandt een lichtje heb je een richtpunt. En dat lichtpunt, dat 
richtpunt voor ons mag Jezus Christus zijn…”

Een biddende houding maakt mensen open voor de ervaring van het mysterie, dat God 
is. De voorganger heeft het gevoel dat hij zijn kerkgangers tot echt gebed brengt tijdens de 
kerkdienst. Dat hij ze leert bidden. “Ik denk dat ik ze inleid in hoe je naar woorden zoekend 
kunt bidden”, zegt hij. Voor hem is bidden erkennen, “dat God er is”. God heeft ons bidden 
niet nodig, wij hebben het bidden nodig. Het bidden verandert ons. Je gaat er anders door in 
het leven staan. Elke kerkdienst kan met al haar gebeden en rituelen een klein stukje verande-
ring aanbrengen in het leven van mensen. Dat die gebeden en rituelen door een gemeenschap 
in saamhorigheid worden gezegd en voltrokken versterkt die tendens voor wie zich bij die 
gemeenschap wil aansluiten. De voorganger denkt dan ook dat de kerkgangers, die moeten 
kiezen tussen kerkgang of recreatie, bewust komen, omdat de kerkdienst meerwaarde heeft. 
Ze kunnen een uur lang uittreden uit het wereldje van het Huis van Bewaring. Ze worden in 
de kerkdienst aangesproken op hun eigen mens zijn. “Mensen kunnen hier worden, wie ze ten 
diepste in hun wezen zijn”, zegt de voorganger, terugkijkend op de kerkdienst. 

Al met al vindt de voorganger dat er te weinig tijd is toegemeten om en de kerkdienst 
en het koffiedrinken erna in te realiseren. Het koffiedrinken achteraf, sociaal contact van de 
voorganger met de kerkgangers en van hen met de vrijwilligers, acht hij wezenlijk. Alles bij 
elkaar staat er een uur per kerkdienst in het dagprogramma ter beschikking.425 Hij somt de 
onderdelen van de viering op, die niet gemist kunnen worden: het kaarsenritueel, het voorle-
zen van het evangelie in vele talen, de uitwisseling van de vrede, de communie. En hij besluit: 
“Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan”. 

Vrijwilliger B. is het daar mee eens, maar tekent wel aan dat een uur ook “genoeg” is voor 
de ingesloten kerkgangers. Wat hem betreft hoeft de dienst niet langer te duren. De kerkdienst 
van 9 november 2008 had hem aangesproken. Hij vertelde over een gedetineerde gespreks-
partner na de kerkdienst, die hem had toevertrouwd dat hij nu ingezien had wat hij gedaan 
had. B. denkt dat de kerkdienst soms echt mensen kan veranderen, minstens ernstig aan het 
denken kan zetten. Hij krijgt na de kerkdienst vaak de vraag van ingeslotenen, of hij voor hen 
wil bidden. Sommigen vragen, als hij een volgend keer de kerkdienst meeviert, of hij dat ook 
echt gedaan heeft. Volgens B. spreekt de voorganger de ingesloten kerkgangers op de juiste 
manier aan, zonder moeilijke woorden die zij niet zouden kunnen begrijpen. Dat geldt ook 
voor de preek waarin het evangelie kort en helder wordt uitgelegd. De liedkeuze voor de kerk-
dienst is goed voor deze doelgroep. In zijn eenvoudige bewoordingen nodigt de voorganger 
ook uit tot echt bidden in de kerkdienst:

N24: “Wat hij bidt is altijd mooi. Genade, naar menselijke wijsheid gesproken. Hij meent het wel. Ik luister naar 
zijn… hij spoort wel aan, bij mij wel, ja, hij spoort wel aan tot bidden…ik bid in stilte met hem mee. En ik 
vermoed de jongens ook, ja je weet niet natuurlijk, als buitenstaander, maar…Hij stimuleert ze misschien 
wel, hij geeft misschien wel aanwijzingen om het te doen…Een stimulans gaat wel uit van zijn gebed…Hij 
is een voorbeeld, ja…” 

B. vindt ook de rituelen die worden voltrokken en de symbolen die daarbij worden gehan-
teerd in de kerkdienst erg mooi; voor een gereformeerde is dat erg opvallend in de katholieke 
liturgie. Vooral dat je mensen door rituelen ook dingen kunt laten zien en beleven, die je met 

425  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 6.2.3.3.
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woorden moeilijk onder woorden kunt brengen. Het geeft in zijn protestantse ogen een extra 
dimensie aan de viering. Naar de vrijwilligers toe vindt hij de voorganger ten slotte wel auto-
ritair. B. zou graag meer willen overleggen en kunnen inbrengen. Van de andere kant vindt hij 
dat zijn taak vooral een dienende is.

Voor J1., van huis uit rooms-katholiek en drie jaar geleden herdoopt in de Evangelische 
Broedergemeente, is de kerk eigenlijk niet zo nodig. Hij is pas twee weken in het HvBM1 en 
ging meer uit nieuwsgierigheid kijken met een andere gedetineerde. Hij leeft sinds zijn doop 
in de overtuiging, dat God hem heeft vergeven. Gaandeweg het gesprek zwakte hij dat afhou-
dende standpunt ook weer af. Hij gaf toe, dat ook hij naar de kerk ging om innerlijke rust te 
vinden bij God. En – ook al was hij geestelijk vrij – om zich even vrij te voelen. Of om – met 
een veel actiever beeld – “zich op te laden met het geloof ”. J1. heeft in de kerkdienst van 9 no-
vember 2008 Gods aanwezigheid ervaren. Dat kan ook bijna niet anders: hij was het, die lange 
tijd staande heeft gebeden, de handen in orante-gebaar omhoog geheven (§ 3.2, 11.11 en 
11.24). Nog om een andere reden bleek de kerkdienst toch belangrijker voor J1. dan hij eerst 
wilde toegeven. In de kerk had hij een mogelijkheid om zich op bijzondere wijze verbonden te 
voelen met zijn vriendin, die – zo wist hij – op hetzelfde uur ‘buiten’ naar hun eigen kerk zou 
gaan. Zonder dat J1. het bevroedde verwoorde hij hier de ecclesiale dimensie van de liturgie. 
Hij was niet te communie gegaan. Daar had hij geen behoefte aan gevoeld. Hij had begrepen 
dat de communie hem kracht zou geven (§ 3.2, B35, B36). En Gods kracht had hij al ontvangen. 

J1. had genoten van de liederen; die vond hij “steengoed”. Vooral het samen zingen met de 
anderen sprak hem, een rapper, erg aan. Meestal zong hij alleen en alleen zijn eigen teksten, 
die zijn levensverhaal weerspiegelen. Maar nu zong hij liederen die perspectief boden, uitzicht 
gaven en uitnodigden om tot bezinning te komen. Voor hemzelf was dat niet zo nodig, zei 
hij weer: “hij liep met Jezus”. Maar voor de anderen vond hij het goed, dat je in de kerkdienst 
kon horen en ervaren, dat “de kerk sleutels aanbood naar positief denken”. Het liturgieboekje 
van de kerkdienst had J1. meegenomen om op cel te bewaren. Er stonden “dingen” in “die 
de jeugd aanspraken”. Misschien zou hij het later ‘buiten’ nog kunnen gebruiken. Want zijn 
uiteindelijke doel was om apostel te worden. 

Ik had J1. uitgekozen als informant vanwege zijn opvallend en langdurig bidden tijdens 
de kerkdienst. In het interview maakte hij niet onmiddellijk een ‘open’ indruk. Maar uit wat 
hij uiteindelijk toch meedeelde mag men besluiten dat hij de kerkdienst intensief had mee-
beleefd. De kerkdienst had hem, ondanks zijn onverholen scepsis geraakt. De lezingen en de 
preek waren hem goed bij gebleven; vooral de ‘andere’ Jezus, die in het evangelieverhaal van 
de tempelreiniging wordt gepresenteerd had indruk op hem gemaakt. Jezus, die ook geweld 
gebruikte als het nodig was, paste meer in zijn denkwereld dan de Jezus die hij tot nu toe had 
leren kennen. Dat was ook zo voor mijn tweede informant, J2..

J2. is koster. In tegenstelling tot in de meeste inrichtingen is dat in het HvBM1 een full-
time betaalde baan; het salaris van de koster is gelijk aan dat van een ‘reiniger’.426 Hij geniet 
het privilege dat hij zich relatief vrij door de inrichting mag bewegen. Hij draagt dan een rode 
herkenningshes met op de rug het opschrift ‘koster’. Naast zijn celdeur is ten behoeve van de 
bewaarders een bordje opgehangen met de aanduiding van zijn functie. Hij is niet zomaar 
koster geworden. Daar is heel wat aan voorafgegaan. De afgelopen jaren was hij alleen nog in 
de kerk geweest bij het trouwen van zijn dochter en bij de doop van de kleinkinderen. Zijn de-
lict had hem naar eigen overtuiging “onmogelijk gemaakt in de ogen van God”. Toen na jaren 

426  Een ‘reiniger’ is een gedetineerde die de afdeling schoon houdt, voor gedetineerden een voorraadje koffie en thee e.d. 
beheert en het uitdelen van de warme- en broodmaaltijd verzorgt. Hij is de hele dag ‘buiten de deur’ (d.i. niet ingesloten) en 
wordt iets beter betaald dan de andere gedetineerden die op werkzalen werken. 
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zijn delict eindelijk uitkwam en hij werd opgepakt, was dat het einde van zijn wereld. Maar de 
Geestelijke Verzorging heeft hem er wonder boven wonder bovenop geholpen. Hij heeft zijn 
zelfrespect weer teruggekregen. Uiteindelijk is hij koster geworden, en nu is hij elke dag in de 
kerk. J2. vindt het een fijne, rustgevende kerk. Voor hem is de kerk een plek waar hij zich vrij 
voelt. Daar zijn geen stalen deuren, daar is geen gerammel van sleutels. 

Als de kerkdienst onverhoopt niet door zou gaan, zou J2. wel willen aanbieden zelf voor te 
gaan in gebed. Hij heeft de ‘kunst’ inmiddels afgekeken van de voorganger. Naar zijn stellige 
overtuiging hebben gevangenen de kerk nodig in hun onvrijheid. In de kerk kunnen ze samen 
bidden en elkaar steunen. Voor J2. zijn ook de gesprekken die na de kerkdienst met de vrijwil-
ligers gehouden kunnen worden van belang. Hij zet die af tegen het bidden in de kerkdienst. 
Bidden, zo zegt hij, is praten met God; maar daarbij heb je toch altijd het gevoel, dat God niets 
terug zegt. In een gesprek met een vrijwilliger praat je van mens tot mens. Dat geldt ook voor 
de gesprekken met de geestelijke verzorgers. J2. heeft als koster contact met alle protestantse 
en katholieke voorgangers in de inrichting. Zij vertegenwoordigen voor hem God, die in en 
buiten de kerkdiensten door hen spreekt.

J2. vindt geen enkele kerkdienst hetzelfde. De voorganger – en ook de andere pastores 
– hebben in elke kerkdienst heel direct contact met de kerkgangers. En dat maakt elke vie-
ring nieuw. In de preken die worden gehouden herkent hij zich bijna altijd. Hij vindt dat hij 
persoonlijk wordt aangesproken in de preek. Het valt hem op dat kerkdiensten, waarin een 
koor of een band de muziek verzorgen, drukker bezocht worden dan andere. Die diensten 
zijn volgens hem minder formeel en de kerkgangers hebben daardoor het gevoel, dat ze ‘thuis’ 
zijn, vrij zijn. Volgens J2. bevordert dat de herkenning. Hij bespeurt wel een tekort aan tijd. 
De voorganger moet, zoals hij het uitdrukt, “voortdurend klok kijken” om de viering binnen 
de door het programma bemeten tijd tot een goed einde te brengen. 

Wat J2. betreft zou er meer Latijn gezongen mogen worden in de kerk. Hij heeft heimwee 
naar Gregoriaanse zang, zoals hij die van vroeger kent. Hardop mijmerend vraagt hij zich af, 
waarom dat moest veranderen En hij besluit, dat dat niet goed kan zijn op de lange duur: “Je 
verliest je katholieke identiteit”. 

De kerk heeft hem veranderd. Toen hij zich ellendig voelde, was de kerk de enige die zich 
zijn lot heeft aangetrokken. In de kerkdiensten denkt hij daar vaak aan terug. Dan overvalt 
hem een diepe emotie. Want waar zou hij zijn met zijn leven, als de kerk er niet geweest was. 
Hij weet dat het mensenwerk is geweest, maar het was in de naam van God, dat de geestelijk 
verzorgers hem het gevoel gaven er opnieuw bij te horen. En daar is hij dankbaar voor. Die 
dankbaarheid uit hij in de kerkdienst. 

Beide gedetineerde informanten, J1. en J2., stipten het thema ‘vrijheid’ aan in de gesprek-
ken. De kerk is een vrijplaats, de kerkdienst geeft het gevoel – als is het maar voor even – een 
vrij mens te zijn. Wat dat betreft beleven zij de kerkdiensten op dezelfde wijze als F. in de 
kliniek en A. en J. in de JJI.427 In de beleving en toe-eigening van gedetineerden blijkt de 
kerkdienst hen terug te geven, wat de samenleving hen heeft afgenomen. Maar dat is een 
gevoel, dat niet mag worden verstaan als een vorm van indifferentisme, of van een uitspelen 
van de kerk en de kerkdienst tegen het statelijke systeem. Het vrijheidsgevoel, dat ervaren kan 
worden in de kerkdienst moet – soms zwaar, zoals in het geval van J2. – bevochten worden. 
Voordat een mens zich vrij kan voelen in de kerkdienst moet hij eerst met God in het reine 
zijn gekomen. En dat vraagt verantwoordelijkheid nemen, schuld erkennen en omkeren. 

427  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 1.2, N3 en 4.6; hoofdstuk 3, § 4.6.
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4.7. Achtergebleven indruk; eerste bevindingen
4.7.1. Karakterisering van de kerkdienst: “het spelen van een heilig spel”

De kerkdienst in het HvBM1 van 9 november 2008 was een priesterlijke liturgie. Hij was 
bijna oudtestamentisch van sfeer, omdat de voorganger zich in de viering van tijd tot tijd ‘te-
rugtrok’ van de kerkgangers om alleen ‘het heiligdom’ binnen te gaan (§ 4.1). De voorganger 
is zich zeer bewust van zijn priesterschap. Hij voelt zich ‘heer en meester’ van de liturgie. 
Misschien dat hij zich daarom ook tamelijk veel vrijheden veroorlooft ten opzichte van de 
voorgeschreven ordo van de eucharistische liturgie. 

De voorganger leidt doorheen heel de viering elke nieuwe rituele handeling in met soms 
korte, soms langere inleidingen en uitleggingen. Die voortdurende inleidingen en uitleggin-
gen zijn net als alle andere aangepaste rituele formules geboren uit een verlangen de liturgie 
voor de kerkgangers verstaanbaar te maken. De voorganger wil er ook een optimale participa-
tie van de kerkgangers mee bereiken. En tenslotte wil hij vooral “verkondigen”, dat wil zeggen: 
catechese geven aan de kerkgangers tijdens de viering. Alle tekstuele aanpassingen hebben tot 
doel in de viering verstaanbaar en helder het geloofsmysterie onder woorden te brengen en 
door te geven. 

Wat de voorganger te zeggen heeft, staat nergens uitgeschreven, maar zit ‘in het hoofd en 
hart’ van de voorganger. “Ik schrijf nooit iets op”, zei hij in het voorgesprek. De voorganger ge-
bruikt geen missaal. Behoudens de teksten die hij in het door hemzelf gemaakte liturgieboekje 
heeft opgenomen, zegt en bidt hij alle andere misteksten uit zijn hoofd. Voor het merendeel 
worden alle kortere liturgische teksten dan ook steeds opnieuw, naar het moment en het ge-
kozen thema ingeven, geformuleerd, hoewel er op termijn wel sprake zal zijn van een zekere 
consistentie in de formulering. “Ik heb natuurlijk wel mijn stokpaardjes”, zei de voorganger 
daarover. 

Maar rituele formules blijken niet zo eenvoudig aan te passen, als men niet alle consequen-
ties – semantische, theologische, symbolische en rituele – kan overzien. We zagen dat hierbo-
ven (§ 4.3). De betekenis van een ritueel kan door een ogenschijnlijk eenvoudige tekstaanpas-
sing onbedoeld een andere inhoud krijgen. Rituelen en hun betekenisgeving gaan dan ook 
beter niet gebukt onder de min of meer willekeurige thematieken van een zondagsliturgie. 
Een ritueel heeft genoeg betekenis in zichzelf. En het ritueel legt ook zichzelf voldoende uit. 
Hier geldt de constatering van Gerard Lukken, dat “de christelijke liturgie als zodanig (…) 
haar eigen aantrekkingskracht (heeft) ook binnen een cultuur waarin steeds meer mensen in 
christelijk opzicht analfabeten zijn”.428 Dat geldt zeker ook voor ingesloten kerkgangers. Het 
lijkt erop of de voorganger zelf aanvoelt dat hij hier en daar een te sterke wissel trekt op zijn 
inventiviteit. “Ik zou toch graag meer in de traditie willen gaan staan”, verzuchtte hij in een 
van onze gesprekken.

Dat de voorganger in de kerkdienst ‘binnen’ het evangelie laat voorlezen door kerkgangers 
(“wat (…)” (hij) “‘buiten’, in de parochie, nooit zou doen”), is op de eerste plaats een nood-
zakelijk kwaad. De buitenlandse herkomst van veel kerkgangers vereist naar de mening van 
de voorganger het lezen van het evangelie in vele talen. De voorganger beheerst die talen niet 
allemaal en vindt het vreemd – als het evangelie in de vreemde talen door kerkgangers gelezen 
wordt – dat hijzelf dat in het Nederlands zou doen. Op de tweede plaats is het laten voorlezen 
van het evangelie door kerkgangers een middel tot participatiebevordering. De kerkgangers 
zien er een eer in uitgekozen te worden om het evangelie voor te dragen, en doen dat dan 
ook graag. Als ze zich in staat voelen – ook in moreel opzicht – om de taak van lector van het 

428  LUKKEN (1999), 228.
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evangelie op zich te nemen, leven ze ernaar toe die taak ook te mogen vervullen. Ze weten dat 
het een belangrijke en priesterlijke taak is, die zij op hun schouders nemen. Nog sterker geldt 
dat voor het mogen verlenen van assistentie bij het communie-uitreiken. Daarbij is het niet 
alleen de eer die hen ten deel valt, die telt, maar vooral de heiligheid van het ritueel, waaraan 
zij als actant mogen deelnemen (§ 4.5). 

De thematiek van de homilie werd – evenals die van de hele viering – bepaald door de 
voor het feest van 9 november opgegeven nieuwtestamentische lezingen: het (niet gelezen) 
epistel 1Kor. 3:9b-11,16-17 en het evangelie Joh. 2:13-22.429 Daarbij waren de verzen Joh.2:18-
22 van het evangelie, waarin de tempel van Jeruzalem metafoor wordt voor Jezus’ lichaam 
(dat ter dood gebracht zal worden, maar op de derde dag door God zal worden opgewekt) 
terecht richtinggevend. Zijn ‘lichaam’ is in de context van het feest (kerkwijding; daaraan 
werd geen aandacht besteed) allegorisch te verstaan als de kerkgemeenschap, die in de viering 
van de eucharistie het mystieke ‘Lichaam van Christus’ wordt. Ontdaan van deze liturgische 
context en de literaire context van het Johannesevangelie (inclusie met de slotverhalen) werd 
de perikoop Joh. 2:13-22 gepresenteerd als een feitenrelaas, waarin Jezus een raadselachti-
ge uitspraak doet over zichzelf. Aan de hand van de thematiek van de (niet gelezen) verzen 
1Kor.3:16-17 werd Joh. 2:19-22 uitgewerkt tot “zorg goed voor je lichaam, want Gods Geest 
woont erin” (§ 3.2, B33).430 Verderop in dit boek zal de perikoop Joh. 2:13-22 nog een keer ter 
sprake komen, dit keer als evangelielezing van de derde zondag van de Veertigdagentijd. Dat 
geeft de mogelijkheid om op dit punt te trianguleren.431 

Er werd veel gezongen in de viering. Om enigszins aan de veeltaligheid van de kerkgan-
gers tegemoet te komen werd er zowel in het Nederlands als in het Engels gezongen. Eén lied 
(Ubi caritas et amor) werd in het Nederlands en in het Latijn gezongen; dat zal niet onmiddel-
lijk hebben bijgedragen aan de verstaanbaarheid voor anderstaligen: Latijn is voor iedereen, 
behalve voor de voorganger, een vreemde taal. 

Zingen is voor de voorganger een middel om de ‘actieve deelname’ van de kerkgangers 
te bevorderen en hen ‘open’ te maken voor het mysterie. Maar dat vele zingen bracht hem in 
tijdnood. Dat had de koster goed gezien, dat vieren zoals de voorganger het graag ziet, voor-
durend “klok kijken” is (§ 4.6). Het bracht de voorganger zelfs enigszins in verzet: toen het 
slotlied Dit is de dag door de kerkgangers met groot enthousiasme werd gezongen, liet hij de 
tijdsdruk voor wat die was en het lied nog een keer zingen (§ 3.2, 11.31). De voortdurende 
tijdsdruk waaronder gevierd moest worden leidde er toe dat het eucharistisch gebed drastisch 
was ingekort. De ‘actieve deelname’ van de kerkgangers die de voorganger wil bevorderen 
door de samenzang tijdens de viering is voor hem van wezenlijk belang. In het zingen komen 
‘meedoen’ en ‘meemaken’ samen.432 

Een zelfde houding legt de voorganger aan den dag ten aanzien van het bidden tijdens 
de kerkdienst. Bidden en zingen liggen voor hem in elkaars verlengde. De samenzang van de 

429  Vgl. LECTIONARIUM IV (1974), 9 november, nrs. 118-120, 197-199. 
430  Het beeld van 1Kor. 3:16a, waar Paulus de kerk van de Korintiërs “een tempel van God” noemt, werd met de metafoor 
Joh. 2:19 verbonden, als zou Paulus hetzelfde bedoelen als de schrijver van het Johannesevangelie. 1Kor. 3:16b waar staat, 
“dat de Geest van God in uw midden woont”, leverde het derde lid van het thema. De beide voor het feest van 9 november 
opgegeven perikopen samen roepen een dieper thema op: ‘kerk als (huis van) de gemeenschap, die Lichaam van Christus is’. 
Paulus heeft het in 1 Kor. 3:16 (en 17) immers over respectvolle, ‘begeesterde’ kerkelijke (en maatschappelijke) verhoudingen 
in Korinte. In Joh.2:19 wordt het lichaam van Christus (of: ‘Lichaam van Christus’?) ‘tempel’ genoemd (de Sjekina huist 
daarin), wat allegorisch weer als beeld van de (eucharistische) gemeente van de Verrezen Heer uitgelegd kan worden. 
431  Het gaat hier om een mengvorm van data- en onderzoekerstriangulatie; vgl. BAARDA (2005), 188. Vgl. voor de andere 
preek over de perikoop Joh.2:13-22 Deel II, hoofdstuk 8, § 3.2, B83 en 4.2.1.
432  Deel II, hoofdstuk 2, § 4.5. 
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kerkgemeenschap beschouwt hij als een vorm van bidden, die beter past bij de mogelijkheden 
tot verstaan van de kerkgangers. Waar sprekend bidden aan de orde is gaat hij hun liever zelf 
voor in gebed. Daarom verwoordt de voorganger niet alleen de ‘presidentiële gebeden’ zelf, 
maar ook de intenties van de voorbeden, die toch formeel als een gebedsmoment van de ge-
meenschap, waarvan zij ook het subject is, zijn aan te merken.433 Tijdens dit ‘eigen’ gebedsmo-
ment krijgt de kerkgemeenschap geen stem, noch direct, noch indirect. Het voorbedenboek 
dat tijdens de viering op het altaar ligt, wordt – althans voor zover ik kon constateren – niet 
gebruikt.434 

De voorganger bidt ‘aanstekelijk’. Zowel vrijwilliger B., als J1. en J2. vinden dat. J1. voelde 
zich, hoewel hij een betrekkelijke nieuweling in de kerkdienst was, toch geroepen om te gaan 
staan en met heel zijn lichaam in alle vrijheid en openheid mee te bidden. J2. weet het bidden 
zozeer de kern van de kerkdienst, dat hij bij ontstentenis van de voorganger wel zelf zou wil-
len voorgaan, om “samen met de kerkgangers”, zoals door de voorganger geleerd, “te bidden” 
(§ 4.6). Wat de voorganger met zijn aanstekelijk en meeslepend voorbidden wil bereiken is 
een ‘actieve deelname’ in de vorm van ‘meemaken’. Het is zijn streven, dat de kerkgangers de 
gebedsmomenten beleven als een zich persoonlijk emotioneel en geëngageerd verhouden met 
God in de stilte van hun hart. 

“Voor mij is liturgie een heilig spel, een spel waarin iets voelbaar, zichtbaar, ervaarbaar 
moet zijn van God onderweg met mensen. (…) En je moet het spel ook spelen” (§ 4.3, N20). Zo 
vatte de voorganger zijn visie op liturgie en op zijn eigen functioneren daarin samen. In zijn 
rituele gedragen legde hij daarvan met verve getuigenis af. De voorganger ziet zichzelf als de 
hoofdrolspeler (“in persona Christi”; § 4.3) in het liturgische spel, de kerkgangers als spelers, 
van wie sommigen kortstondig een belangrijker rol krijgen toebedeeld. Hij deelt zichzelf als 
voorganger van de viering niet alleen de hoofdrol toe, hij is bovendien de regisseur van het 
spel van de liturgie. Een regisseur, die aan het voorgegeven scenario (de voorgeschreven ordo) 
een eigen performatieve invulling geeft. Het ‘libretto’ van het liturgische spel, de voorgegeven 
liturgische teksten van de eucharistische liturgie, past hij daartoe vrijelijk aan aan de omstan-
digheden van het moment van vieren.

4.7.2. Balans: 
4.7.2.1. Ritueel-liturgische strategieën 

De voorganger zet vijf ritueel-liturgische strategieën in: 

(1) ‘Op maat maken’ a) van het ritueel van de eucharistieviering voor veelvuldige zang en 
meerdere lezingen en b) van het ritueel van de eucharistieviering qua verstaansniveau van de 
kerkgangers.

De eerste ritueel-liturgische strategie is om de viering ‘op maat te maken’, enerzijds om de 
eucharistieviering voor zijn kerkgangers rationeel enigszins begrijpelijk, maar vooral emotio-
neel verstaanbaar te maken, kortom adequaat te maken435, anderzijds om ruimte te scheppen 
om zoveel mogelijk (veeltalig) samen met hen te kunnen zingen en bovendien tijd te vinden 
om meerdere malen en in meerdere talen het evangelie te kunnen laten voorlezen. Hij ‘sa-
neert’ daarom het uitgebreide ritueel van de eucharistieviering en brengt het terug tot wat hij 

433  Vgl. hierboven, Deel II, hoofdstuk 3, aantekeningen 379 en 380.
434  De voorganger deelde desgevraagd weliswaar mee, dat de kerkgangers er wel in schrijven op andere momenten dan voor 
de kerkdienst, en dan vaak nog op andere pagina’s dan waarop het openligt.
435  LUKKEN (1999), 223-229.
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ziet als de kern.436 Bij elk nieuw onderdeel van de viering legt hij daarom ook kort uit, wat hij 
als voorganger doet en – zo mogelijk ook – waarom hij dat doet. Zelf zegt hij van deze manier 
van voorgaan, dat die het spelen van “een heilig spel” is, het “(scheppen (van) (een klimaat) 
waarin een stuk Godsontmoeting kan plaats vinden, in de stilte, maar ook in de tekenen (…). 
Liturgie moet gevoeld worden”(§ 4.3, N20). Het is de vraag of deze eerste ritueel-liturgische 
strategie niet in contradictie komt met zijn eigen opvatting van voorgaan. 

(2) ‘Openen’ van de kerkgangers voor het mysterie door veelvuldige samenzang.
De tweede ritueel-liturgische strategie van de voorganger is (en daar heeft hij tijdsruimte 

voor nodig), dat hij probeert de kerkgangers ‘open te maken’ voor het in de liturgie gevierde 
mysterie door veelvuldige samenzang. Dat is de bijdrage van de kerkgangers aan het “heilige 
spel”, hun eigen rol, waardoor de voorganger beoogt bij hen een houding teweeg te brengen 
van eerbiedige aandacht, van ‘meedoen’ en ‘meemaken’, van gebed en van persoonlijke toe-
eigening. 

(3) Het welbewust en doelmatig ritmisch gebruik maken van de om het altaar gemarkeerde 
sacrale zone, waardoor de viering een mystagogische dynamiek krijgt, die de ‘ontmoeting’ met ‘de 
Heilige’ in fasen kan bemiddelen aan de kerkgangers.

Als derde ritueel-liturgische strategie maakt de voorganger om de kerkgangers ‘in te leiden 
in het mysterie’ – geholpen door de ruimtelijke mogelijkheden van de kerkzaal – bewust en 
doelmatig ritueel gebruik van de om het altaar gemarkeerde zone. In de door deze markering 
aangegeven sacrale zone verricht hij uitsluitend die ambtshandelingen, die ‘de Heilige’ sym-
bolisch aanwezig brengen. Zo brengt hij ritmiek en mystagogische dynamiek in de viering en 
bouwt hij de ontmoeting met ‘de Heilige’ voor de kerkgangers in gradueel verschillende fasen 
op tot een steeds intensere beleving, die hij na de climax in de eucharistie en de nuttiging 
evenzeer weer ritueel afbouwt (§ 4.1). 

(4) Contextualisering van de kerkdienst door de inbreng van veeltaligheid.
De vierde ritueel-liturgische strategie, die de voorganger inzet, dient de contextualisering 

van de viering. De voorganger ziet zich geconfronteerd met kerkgangers die niet allen de Ne-
derlandse taal voldoende machtig zijn om mee te kunnen vieren. Wanneer mogelijk maakt hij 
gebruik van meertalige liturgische teksten.437 

(5) Delen van het voorgangerschap met kerkgangers. 
De voorganger laat enkele voor de voorlezing van het evangelie aangewezen ingesloten 

kerkgangers ‘delen’ in zijn voorgangerschap. Een van hen zal later in de kerkdienst bovendien 
gekozen worden om de voorganger te assisteren bij de eucharistische kelk tijdens de uitrei-
king van de communie onder beide gedaanten. Dat is zijn vijfde ritueel-liturgische strategie. 

4.7.2.2. Thema’s voor verdere analyse, interpretatie en evaluatie
Bij een nadere beschouwing in Deel III van de vier algemeen geldende thema’s438, is er in 

het kader van de bespreking van het thema ‘visie op liturgie en voorgangerschap’ de opvat-
ting van de voorganger in het HvBM1 die om kritische aandacht vraagt. Deze voorganger ziet 
zichzelf als een acteur en een regisseur in een voorgegeven “heilig spel” (§ 4.3, N20) en veran-
dert de ‘regels van het spel’, het scenario en het ‘libretto’ dan ook met grote vrijmoedigheid en 
naar eigen goeddunken. In het voorgesprek van dinsdag 4 november 2008 zei de voorganger 
badinerend, dat hij “niet de Romeinse ritus (volgde), maar de ‘(…)-liturgie’ (vierde)”, waarbij 

436  POST (2009a), 129.
437  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 6.3.2.
438  Vgl. hierboven, Deel II, hoofdstuk 2, § 4.7.2.2: ‘ visie voorganger’ , ‘ ruimte en tijd’, ‘voorbereiding’ en ‘ gevierde praxis 
versus voorgeschreven ordo’. 
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hij zijn eigen naam invulde. Wat is de rol van een voorganger in het ‘heilige spel van de litur-
gie’ en welke vrijheid mag hij zich daarbij permitteren? 

Ten aanzien van het thema ‘ruimte’ verdient de symbolische zonering, waarvan de voor-
ganger tijdens de kerkdienst welbewust gebruik maakt, een extra vermelding en een nadere 
beschouwing vanwege de rituele mogelijkheden, die zich hierdoor openen. 

Bijzondere thema’s, die als ‘gevolgen’ van de ritueel-liturgische strategieën voor de rituali-
teit uit dit hoofdstuk naar voren komen, zijn: 

(1) het boeteritueel aan het begin van de eucharistieviering, meer bepaald de tekstuele 
vormgeving daarvan.439 

(2) het feit dat de voorganger het evangelie laat voorlezen door kerkgangers.
(3) de veelvuldige zang in de viering. De voorganger zet de zang in met een tweeledig doel: 

zowel als een mystagogisch instrument als om de kerkgangers te bewegen tot ‘meedoen’ en 
‘meemaken’.440 Opwekkingsliederen of praise-achtige liederen genieten de voorkeur vanwege 
de voorliefde daarvoor bij de kerkgangers. 

(4) de contextualisering door veeltaligheid.441 

439  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 6.3.3.
440  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 4.5.
441  Zie hierboven, aantekening 437.
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Hoofdstuk 5
“Geen feest zonder voorbereiding”
(De voorganger over de viering van 14 december 2008) 

1. Vooraf 

1.1.Voorganger en andere gesprekspartners
In de maand december van 2008 bezocht ik een gevangenis voor mannen. Deze inrich-

ting zal ik verder aanduiden als ‘GevM’. De voorganger in de GevM is 57 jaar. In 2000 werd 
hij gewijd tot permanent diaken. Naast aan de diocesane diakenopleiding heeft hij theologie 
gestudeerd aan een Hbo-opleiding. Tijdens zijn opleiding is er in stage aandacht geschonken 
aan de praktijk van voorgaan in de liturgie. Hij heeft “onder de straffe hand van de pastoor” 
liturgische praktijkervaring opgedaan in een parochie. Hij is justitiepastor sinds 2006. 

Op maandag 8 december 2008 had ik een eerste interview met de voorganger in de GevM. 
Op zondag 14 december heb ik er de kerkdienst participerend geobserveerd. Op maandag 
15 december daaraanvolgend heb ik een nagesprek gehad met de voorganger en informan-
teninterviews gehouden met drie gedetineerden442, die de kerkdienst van voorgaande zondag 
hadden meegevierd. Er waren bij de kerkdienst van 14 december 2008 in de GevM geen vrij-
willigers van ‘buiten’ aanwezig.

Naast de informanteninterviews met kerkgangers heb ik op maandag 15 en woensdag 17 
december 2008 bovendien informanteninterviews gehouden met vier penitentiaire inrich-
tingswerkers (afgekort P.I.W.-ers).443 Deze interviews maken in een later stadium triangula-
tie444 mogelijk met de interviews met zowel de kerkgangers in de GevM als met die uit andere 
inrichtingen en met de vrijwilligers die daar de kerkdiensten bezochten. De P.I.W.-ers, die 
qualitate qua bij de kerkdiensten aanwezig moeten zijn hebben een andere invalshoek dan de 
kerkgangers. Zij zijn geen kerkgangers en hebben vooral oog voor de veiligheid van alle in 
de kerk aanwezigen. Desondanks hebben zij wel een eigen perceptie van wat er gebeurt in de 
kerkdienst en – omdat zij de ingesloten kerkgangers meestal ook dagelijks begeleiden op de 
woonafdeling – van het Nachleben daarvan bij die kerkgangers gedurende de daaropvolgende 
tijd.

1.2. De kerkgemeenschap van de GevM
De kerkgemeenschap in de GevM is min of meer flexibel van aard. Aan het begin van de 

detentie vindt voor de nieuwkomers in de inrichting een intake plaats door een van de gees-
telijk verzorgers. Tijdens het intakegesprek kan ofwel meteen de toelating tot de kerkdienst 
ter sprake komen (als de intaker de justitiepredikant of een van de katholieke justitiepastores 
is) of worden doorverwezen naar de geestelijke verzorger van de denominatie, waartoe de 
betrokken gedetineerde zichzelf wil rekenen. 

Elke week worden op maandagmorgen op de woonafdelingen van de inrichting zoge-
naamde ‘kerklijsten’ ter invulling opgehangen. Gedetineerden die aan de kerkdiensten willen 

442  A. (31 jaar, Duitser en lid Evangelische Kirche Deutschlands), J. (44 jaar, Surinamer en rooms-katholiek) en F. (49 jaar, 
Nederlander en rooms-katholiek).
443  A. (46 jaar, 13 dienstjaren, Nederlander en rooms-katholiek), R1. (49 jaar, 28 dienstjaren, Nederlandse en rooms-
katholiek opgevoed), J. (27 jaar, 8 dienstjaren, Nederlander en rooms-katholiek), R2. (49 jaar, 18 dienstjaren, Nederlander 
en rooms-katholiek).
444  Het gaat hier om datatriangulatie; vgl. BAARDA (2005), 188.
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deelnemen, worden geacht hun volledige naam en celnummer op die lijsten in te vullen. In 
de loop van donderdag worden deze lijsten door de voorganger van de kerkdienst van de 
komende zondag opgehaald en wordt aan de hand daarvan een definitieve kerklijst voor de 
bewaarderteams van de afdelingen samengesteld. Bij de samenstelling van de definitieve lijst 
kan gekeken worden, of de mensen die zich hebben opgegeven in aanmerking komen voor 
kerkbezoek en of het door de inrichting vastgestelde maximum aantal kerkgangers voor een 
kerkdienst niet wordt overschreden. In de praktijk wordt soepel omgegaan met deze lijsten. 
Ze zijn geen voorwaarde sine qua non om tot de kerkdiensten te worden toegelaten. Feitelijk 
dienen ze ertoe te garanderen, dat een beslissing ter zake altijd bij de voorganger van de kerk-
dienst berust.

De rooms-katholieke Geestelijke Verzorging in de GevM beschikt over een zevental vrij-
willigers van ‘buiten’, die de kerkdiensten frequenteren. Groter is de groep vrijwilligers die, 
gelieerd aan de rooms-katholieke Geestelijke Verzorging, gedetineerden die geen bezoek ont-
vangen op afroep een bezoek brengen. Zij zijn ongeveer twaalf in getal. Zij bezoeken de kerk-
dienst alleen op de grote feestdagen. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en op Paaszondag, 
waarop wordt gevierd in oecumenisch verband, zijn er ook protestantse vrijwilligers bij de 
kerkdiensten aanwezig.

2. De kerk van de GevM

2.1. Beschrijving
De kerkruimte van de GevM bestaat uit drie achter elkaar liggende ruimten van elk onge-

veer vijf meter lang, zeven en een halve meter breed en twee en een halve meter hoog, die elk 
een eigen toegangsdeur hebben en van elkaar te scheiden zijn door een schuifwand. Slechts 
een van de toegangsdeuren is (meestentijds) in gebruik; de andere twee dienen als nooduit-
gangen in het kader van de brandveiligheid. Vanuit de ruimte waarin het altaar zich bevindt 
gerekend is de deur van de achterste deelruimte normaal gesproken als toegangsdeur tot de 
kerk in gebruik. De wanden van de drie geschakelde ruimten, die tegenover de wanden met 
deuren liggen hebben elk vier ramen. In totaal zijn er over de hele lengte van de kerk twaalf 
ramen. Voor de vier ramen van de middelste ruimte hangen iets kleinere glas-in-lood deco-
ratieramen. Het is de bedoeling om op korte termijn alle twaalf ramen van de drie ruimten te 
voorzien van passende glas-in-lood voorzetramen. Daaraan wordt momenteel gewerkt door 
de bewoners van een andere inrichting. De plafonds van de drie ruimten zijn wit gesausd. In 
elke ruimte hangt een stervormige messing kroonluchter (een plafondplaat met vele armen 
als stralen) met kleine witte lampjes aan de uiteinden. De wanden van de drie ruimten zijn 
gesausd in een lichtgele tint. De kozijnen van de ramen zijn geschilderd in een iets donkerder 
okertint. De over de drie ruimten doorlopende laminaatvloer is in een lichte kleur gehouden. 
De deuren zijn zachtgroen, de kozijnen daarvan een tint donkerder. Aan de buitenkant (de 
gangkant) zijn de deuren wit geschilderd om ze in overeenstemming te houden met de andere 
deuren in de gang. 

De achterste ruimte dient een tweeledig doel: ze wordt gebruikt als moskee en als narthex. 
In deze ruimte bevinden zich voor de ramen (vanuit de toegangsdeur gezien) van links naar 
rechts achtereenvolgens een grote ficus, op een Perzisch tapijt de minbar445 , een verhoogde 
rituele zetel voor de imam, en in de hoek een boekenkastje met Korans en een geluidsinstalla-
tie daar bovenop. Met de minbar is de mihrab verbonden, de nis die georiënteerd is op Mekka 

445  De minbar is (in dit geval) de preekstoel, waarvoor de imam tijdens het Vrijdaggebed gaat staan of waarop hij gaat zitten 
tijdens de uitleg van de Koransoera’s en de preek, die voorafgaan aan de gebedsdienst. 
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en de gebedsrichting aangeeft. Zowel de gebedsnis als de zetel van de imam zijn donker ge-
bronsd. Op de zetel van de imam ligt een bordeaux rood kussen. Over de armleuningen hangt 
een wit kleed, wanneer de zetel buiten gebruik is. Op de wand rechts van de toegangsdeur zijn 
vijf kaders geschilderd in een beige tint. Zij staan voor de vijf zuilen van de Islam. Meteen 
rechts voor deze wand staan een vuilnisbak (sic!) en een gebronsde zuil van ongeveer een 
meter twintig hoog met een kruis en wijwatervat, gevuld met wijwater. Meteen links van de 
toegangsdeur hangt op een standaard een icoon van het type Vladimirskaja naar Taizé. Deze 
icoon draagt rechtsonder het opschrift ‘pentru Biserica din (…)’.446 Zij is geschilderd door een 
Roemeense gedetineerde. Voor deze Maria-icoon staan twee kaarsentafels. 

Gaat men vanuit de achterste ruimte naar de middelste ruimte ziet men allereerst, midden 
in die ruimte, een grote (inklapbare) driedelige tafel. Daarbij staan een achttal stoelen. Rechts 
(voor de raampartij) is een verrijdbaar kamerscherm in chinees rood met daarop een viertal 
in matzilveren lijsten ingeraamde symbolische foto’s.447 Het kamerscherm wordt tijdens de 
christelijke kerkdiensten voor de minbar geplaatst. De tafel wordt dan ook in de achterste 
ruimte neergezet; daaraan wordt na de kerkdiensten koffie en thee geschonken. Tegen de 
wand links in de hoek staat een ongeveer een meter tachtig hoge gebronsde zuil met een 
plant. Ietsje verderop hangen twee koperen flambouwen met chinees rode stelen. Daartussen 
staat een kersenhouten piano met kruk. In het resterende muurvlak bevindt zich een deur 
naar de gang. Voor de ramen van deze ruimte hangen, zoals gezegd, glas-in-lood raamdeco-
raties. Tijdens de kerkdiensten doet deze middelste ruimte dienst als ‘kerkschip’. Dan staan er 
lichtgekleurde, bij de ruimte passende, gekoppelde stoelen voor de kerkgangers. De stoelen 
worden ter rechter- en linkerzijde van de ruimte opgesteld, zodat er een middenpad ontstaat. 
Er is voldoende ruimte voor een vijftigtal stoelen.

De derde (en voorste) ruimte is ingericht als een ‘priesterkoor’. Over de volle lengte van 
de achterwand hangt een grijs-beige gordijn, dat op tweederde van de breedte is opengescho-
ven. Op het stuk muur dat daardoor zichtbaar is, is een grote Roemeense icoon van Christus 
Pantokrator gemonteerd. Ook deze icoon is van de hand van boven al genoemde Roemeense 
gedetineerde. Voor de icoon hangt een godslamp. Er onder staat een vierkant crèmekleurig 
zuiltje van ongeveer tachtig centimeter hoog, waarop tijdens de kerkdiensten een wierook-
brander kan worden neergezet. Links naast de Christusicoon staat een ongeveer een meter 
tachtig hoge gebronsde zuil met een zestig centimeter hoog bruingebeitst houten Byzantijns 
kruis met handgeschilderd corpus. Het kruis is vervaardigd door een van de pastores van 
de inrichting. Rechts in de hoek, op een eveneens gebronsde kubus staat een palm, links in 
de hoek een tweede crèmekleurig vierkant zuiltje met daarop een vaas met (kunst)bloemen. 
Midden tussen het Byzantijnse kruis en dat zuiltje en de Christusicoon en de kubus met de 
palm staan twee kaarsenbomen met ieder vijf kaarsendragers. In het midden van de ruimte, 
onder de kroonluchter en op een beige Perzisch tapijt staat een chinees rood gelakt altaar in 
kubusvorm. Het is ongeveer tachtig centimeter hoog, breed en diep. De rode kleur van het 
altaar zou gekozen zijn naar het voorbeeld van een zijaltaar in de kapel van Notre-Dame-en-
haut van de Zwitserse architect Le Corbusier448; de kubusvorm zou geïnspireerd zijn door de 
altaren in kerken van de Byzantijnse ritus. Rechts van het altaar, ietwat schuin opgesteld, staat 
een ambo, crèmekleurig van kleur met een gebronsd front, waarop in koperkleur een vier-
kanten kruis is geschilderd. Daar schuin achter, voor de raampartij, is er een echte bidstoel 

446  ‘Voor de kerk van (…)’.
447  De (zwart-wit) foto’s zijn een bijdrage van de humanistische Geestelijke Verzorging aan de inrichting van de ruimte en 
geven existentiële menselijke thema’s weer.
448  Bedoelde kapel (1954) bevindt zich in de Vogezen, in het dorpje Ronchamps (departement Franche-Comté).
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– bruin met een rood fluwelen knielkussen –, die tijdens de vieringen als sedile voor de voor-
ganger kan dienen; buiten de vieringen kan de stoel ingeklapt gebruikt worden door wie in 
de ruimte wil bidden. Links van het altaar staat een middelhoge gebronsde zuil met de paas-
kaars. Daar weer links van staat een iconenstandaard met een Verrijzenis- of Anastasisicoon. 
Deze Anastasisicoon is eveneens geschilderd door de al meermalen genoemde Roemeense 
gedetineerde. In de linkerwand is er eerst een deur, dan een hogere kaarsenboom met weer 
vijf kaarsendragers, dan een crèmekleurige kast in twee delen. De bovenkast van dit meu-
bel heeft een gotisch gevormde tweedelige deur, de onderkast een rechthoekige tweedelige 
deur. De deuren van boven- en onderkast zijn gebronsd. In de bovenkast bevinden zich een 
(afsluitbaar) tabernakel met aan weerszijden twee kleine kastjes voor utensiliën. De deurtjes 
van het tabernakel en de zijkastjes zijn gebronsd. Voor het tabernakel staan in het midden 
een bronzen kruisje, rechts daarvan een godslamp en links daarvan een kleine Maria-icoon 
(‘O.L.V. van Altijddurende Bijstand’) met een koperen bekleding die het midden houdt tussen 
een oklad en een riza.449 Onder de metalen bekleding bevindt zich een enigszins verschoten 
opgeplakte icoon. Boven het tabernakel troont tussen twee kaarsen een houten gesneden en 
gepolychromeerd beeld van Maria met Kind. De kerk van de GevM ademt – bij alle soberheid 
– een Byzantijnse sfeer.

449  Een oklad is een (edel)metalen bekleding van iconen, die slechts het gezicht en de handen vrijlaat. Laat de (edel)
metalen bekleding ook de kleding van de afgebeelde figuren vrij, spreekt men van een riza. Is er alleen sprake van een (edel)
metalen sierrand, spreekt men van basma. De icoon in de kerk van de GevM laat enerzijds alleen het gezicht van de Moeder 
Gods, anderzijds de gezichten en (een deel van) de kledij van het Christuskind en de Engelen Michaël en Gabriël met de 
passiewerktuigen vrij.
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Figuur 13, 14 en 15: interieur van de kerkzaal van de GevM (foto’s: Jan Bosch, december 2008)
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2.2. Plattegrond 

Figuur 16: plattegrond van de kerkzaal van de GevM
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Legenda: 

3. Observatie van de kerkdienst met tijdsschema 

3.1. Zondag 14 december 2008, 10.30-11.00 uur: laatste voorbereidingen 
1. Op het altaar ligt een altaarkleedje. Vanuit de kerk gezien aan de achterzijde staan er 

twee (in hoogte verschillende) kandelaars met kaarsen op het altaar. Daarvoor ligt een grote, 
bij het te lezen evangelie geopende Bijbel.450 Iets voor de paaskaars en de icoonstandaard met de 
Anastasisicoon staat een Adventskandelaar met vier paarse kaarsen op een crèmekleurig zuiltje. 
Alle kaarsen branden, behalve die op de Adventskandelaar. Met de paaskaars en de op het altaar 
brandende kaarsen vormen de Adventskaarsen straks een soort lichtboog. Om die lichtboog te 
versterken is ook de hoogste kaarsenboom vanmorgen verplaatst. Hij staat nu tussen de lagere 
kaarsenbomen. 

2. Op elke stoel ligt een Orde van Dienst. Het zijn drie aan elkaar geniete A-4tjes, dubbelzij-
dig bedrukt. Om 10.50 uur worden de kerkgangers per telefoon en intercom ‘opgeroepen’ voor de 
kerkdienst. Vijf minuten later komen ze de kerkzaal binnen. De meesten maken een kruisteken 
met wijwater. De kerkgangers steken meteen na binnenkomst in de kerkzaal bijna allemaal een 
devotielichtje aan bij twee kaarsentafels die achter in de kerk voor een Maria-icoon staan. Ze 
bidden wat bij de icoon. Daarna gaan ze zitten. Ze praten wat met elkaar. Drie personeelsleden 
begeleiden hen. Zij gaan achter in de kerkzaal zitten, achter een tafel die klaar is gemaakt om na 
de kerkdienst koffie te schenken. Er zijn geen vrijwilligers van ‘buiten’ aanwezig. 

450  DE BIJBEL (1995).
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3. In een werkkamer tegenover de kerkruimte, die als sacristie dienst doet, bekleedt de voor-
ganger zich met liturgische gewaden: een witte kovel en een paarse diakenstola. Er zijn vijftien 
(15) gedetineerden naar de kerk gekomen. 

3.2. Observatie met tijdsschema
11.01: De voorganger betreedt de kerkzaal en gaat van achteren door de middengang naar 

voren. Hij buigt voor het altaar en gaat achter de ambo staan. De kerkgangers houden met 
hun gesprekjes op, zodra de voorganger achter de ambo staat. Het wordt stil. De voorganger 
heet ze met een paar woorden welkom: 

B41: “Welkom, mevrouw451, heren, bij deze kerkdienst op de derde zondag in de Advent. (…) Vandaag de derde 
zondag van de Advent en ik zou iemand willen uitnodigen om drie kaarsjes aan te steken…”.

11.02: De voorganger nodigt een kerkganger uit om drie kaarsen aan te steken op de 
Adventskandelaar, die op een zuiltje bij de paaskaars staat. Hij neemt daartoe het licht van de 
paaskaars. Als de kaarsen op de Adventskandelaar door een van de kerkgangers zijn aangesto-
ken, bedankt de voorganger hem en legt hij uit wat het betekent, dat er nu al weer drie kaarsen 
op de kandelaar zijn aangestoken: 

B42: “…Dank je wel. Drie kaarsjes zijn aangestoken op de derde zondag van de Advent, een soort tijdwijzer om 
te laten zien, hoever we zijn in onze voorbereidingstijd op het Kerstfeest. Wij zijn hier bij elkaar gekomen in de 
naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen”.

11.03: De voorganger maakt bij de laatste woorden samen met de kerkgangers een kruis-
teken en nodigt uit om het openingslied Wij komen naar de kerkdienst toe te gaan zingen. 
De voorganger zet het lied zelf in. Het lied wordt a capella gezongen. Iedereen zingt zoveel 
mogelijk mee:

B43: “Openingslied 
Wij komen naar de kerkdienst toe.
Wij komen naar de kerkdienst toe, om samen stil te zijn. Te bidden en te luisteren, te delen brood en wijn.
Want God zoekt ons, wie wij ook zijn, Hij zoekt ons voor zijn huis, waar ieder binnen komen mag, daar kom je 
eind’lijk thuis (…)”.

11.05: Er volgt een drievoudig smeekgebed om vergeving. De voorganger nodigt daartoe 
ietwat informeel uit: “Aan het begin van deze viering willen we God en elkaar om vergeving 
vragen voor wat we afgelopen week hebben mis gepeuterd”. Onmiddellijk daarop begint hij 
het smeekgebed: 

B 44: “Bidden om vergeving
Vg. Heer, die in de wereld zijt gekomen om de liefde van de Vader te openbaren 
en ons tot leven te brengen, ontferm U over ons. a. Heer ontferm U over ons.
Vg. Christus, die eens voor allen gestorven zijt voor de zonden om ons tot God te brengen, 
ontferm U over ons. a. Christus ontferm U over ons.
Vg. Heer, die uw Geest uitstort over alle mensen en de schepping weer nieuw maakt, 
ontferm U over ons. a. Heer ontferm U over ons”.

451  Er was een vrouwelijk personeelslid aanwezig.
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Allen bidden de acclamatie “Heer, ontferm U over ons” mee. Onder de litanie maakt de 
voorganger een orante-gebaar. Hij besluit de litanie met een ingekorte en aangepaste abso-
lutieformule: “Moge de algoede God onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig 
leven. Amen”.452 De kerkgangers zeggen het “Amen” na.

11.06: Er volgt een stilte van ongeveer 45 seconden. Dan vouwt de voorganger zijn han-
den en bidt het openingsgebed:

B45: “Openingsgebed: 
God, Zie ons aan als wij tot U komen, wees in ons midden. Geef ons inzicht in onze levensweg, waar deze van 
vandaan is geraakt. Geef ons moed om onze fouten en tekorten onder ogen te zien. Geef ons vertrouwen en 
overgave om alles voor U neer te leggen, en help ons om het oude bestaan los te laten om ruimte te maken voor 
het nieuwe. Dat vragen we U in naam van Jezus Messias, de Komende. Amen”.

11.07: De eerste lezing volgt. De voorganger zegt: “Mag ik iemand uitnodigen voor het 
lezen van de eerste lezing”. Een lezer – de koster – komt voor de lezing naar de ambo en leest 
vandaar de lezing Jes. 61, 1-2a, 10-11.453 De Bijbelse bron staat niet vermeld op het liturgie-
blaadje. De lezer leest de lezing dan ook voor zonder aanhef. Evenmin volgen exclamaties 
als “Woord van de Heer” of “Zo spreekt de Heer” met de acclamatie “Wij danken God” tot 
besluit. De lezer leest van zijn liturgieblaadje. Onder de lezing gaat de voorganger op de bid-
stoel, die schuin achter de ambo staat, zitten. Alle kerkgangers lezen mee vanaf hun eigen 
liturgieblaadje. Als de lezer de lezing heeft beëindigd zegt de voorganger: “Amen”.

11.08: De voorganger gaat naar de voorkant van het altaar, waar de Bijbel tot dan toe 
geopend heeft gelegen, blijft even in stilte daarvoor gebogen staan, met de rug naar de kerk-
gangers, en neemt het boek. Hij draagt het geopend naar de ambo, waarbij hij het enigszins 
hoog geheven houdt. Hij legt het boek op de ambo en begint de lezing van het evangelie Joh. 
1:6-8; 19-28454 met de dialoog “De Heer zal bij u zijn – De Heer zal u bewaren. Lezing uit het 
heilig Evangelie volgens Johannes – Lof zij U, Christus”. Hij maakt een kruisje op het boek 
en drie kruisjes op zijn voorhoofd, mond en borst en leest de evangelielezing. De Bijbelse 
bronaanduiding is niet vermeld op het liturgieblaadje. Iedereen blijft onder de lezing zitten 
en leest met de voorganger mee vanaf het eigen liturgieblaadje. Na de lezing houdt hij het 
boek hooggeheven, kust het en zegt: “Zo spreekt de Heer”. In zijn linkerhand heeft hij ook zijn 
liturgieblaadje dat nu naast het boek neerhangt. Op het besluit: “Zo spreekt de Heer”, zeggen 
allen de acclamatie: “Wij danken God”. Daarna legt de voorganger het boek geopend terug op 
het altaar.

11.11: De voorganger gaat weer terug naar de ambo en begint aan zijn overweging. Hij 
heeft de overweging uitgeschreven op papier en houdt zijn preek dan ook ongeveer in de be-
woordingen die hij had opgeschreven. Vooraf deelt hij mee, dat zijn preek anders zal zijn dan 
men van hem gewend is: 

B46: “Beste mensen,
Vandaag ’n iets andere overweging dan dat jullie gewend zijn. Vandaag is het de derde zondag van de Advent. 
Aan het begin van de viering hebben we drie kaarsjes aangestoken. Advent is de voorbereidingstijd op het kerst-
feest, we gedenken dan de geboorte van Jezus. Dit is voor de Kerk een heel belangrijk feest. Daarom dan ook de 

452  Vgl. ALTAARMISSAAL (1979), nr. 3, 601, en hierboven, Deel II, hoofdstuk 4, aantekening 391.
453  LECTIONARIUM (1969), B-cyclus, 19, nr. 7.
454  Idem, 22, nr. 9.
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lange voorbereidingstijd. Vanaf vandaag hebben we nog tien dagen te gaan tot het grote feest; nog tien dagen 
van voorbereiding. Voorbereiding is belangrijk. We weten zelf wel dat je niet zomaar een feest kunt geven, ook 
daar is voorbereiding voor nodig. (…)”.

Terwijl hij zijn overweging houdt steunt de voorganger met zijn handen op de ambo. Zijn 
ogen gaan – als hij de vragen formuleert, die hij aan de kerkgangers wil voorleggen – naar 
boven en naar (vanuit de kerkgangers gezien) de linkermuur van de kerkzaal. De kernvraag 
van de overweging is: “Gebruiken we de Advent als voorbereidingstijd voor Kerstmis of niet? 
Kijken we naar onszelf. En naar onze wereld vol duisternis. Er wordt gesproken over de rechte 
weg voor de Heer, maar hoe krom zijn onze wegen? ”. Deze gedachten resulteren in de vraag: 
“Hoe is mijn relatie met de Heer?”. 

11.15: Daarop volgt bijna een minuut stilte. Het is dan doodstil. De voorganger doet tij-
dens deze stilteperiode een stap achteruit en buigt diep. 

11.16: De voorganger komt weer naar voren, naar de ambo en vervolgt zijn overweging. 
Hij ontvouwt een aantal nieuwe gedachten die leiden tot de vraag naar de verhouding van ons 
met de naasten.

11.17: Er volgt weer een stilte van bijna een minuut, waaronder de voorganger weer in 
gebogen houding achter de ambo staat. In de kerk heerst een diepe stilte

11.18: De voorganger gaat weer verder met de overweging. Onder dit gedeelte van de 
preek kijkt de voorganger naar de kerkgangers; sommigen kijkt hij aan. Dan kijkt hij weer 
naar boven en naar de ramen van de kerkzaal, links van hem. De vraag waar de voorganger 
naar toe werkt is: “Wie ben ik? Hoe zie ik mezelf?”. 

11.20: Weer volgt een stilte. De stilte duurt iets meer dan een minuut. De voorganger staat 
weer diep gebogen achter de ambo. Een aantal kerkgangers heeft het hoofd nu ook gebogen. 
Weer blijft het stil onder de kerkgangers.

11.21: De voorganger besluit de overweging met “Amen”. Onmiddellijk nodigt hij uit om 
te gaan zingen: 

B47: “Het volgende lied dat wij samen zingen, Geef mij kracht is toepasselijk voor deze Adventstijd. Geef mij 
kracht om te mogen veranderen, om te kunnen veranderen, om mij te kunnen voorbereiden”.

Dan zet hij het lied Geef mij kracht in. Het lied wordt opnieuw a capella gezongen. Het 
merendeel van de kerkgangers zingt mee. Onder het lied is de voorganger achter de ambo 
blijven staan.

11.23: De “Geloofsbelijdenis” wordt gezegd. De voorganger nodigt de kerkgangers daar-
toe uit: “Gaan we nu staan en bidden we samen de geloofsbelijdenis, zoals we die vinden on-
der nummer 8”. Allen gaan staan. De voorganger leest de tekst van de geloofsbelijdenis voor: 

B48: “Geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God, Vader van ons allen die de aarde aan alle mensen heeft gegeven. – Ik geloof 
in Jezus Christus, die kwam om levensmoed te geven en te helen, om ons vrij te maken van 
onderdrukking, om de mensen van God vrede te brengen. Hij heeft zich gegeven aan de wereld, 
Hij leeft onder alle mensen, de levende God is onder ons. – Ik geloof in de Geest van God, die 
werkzaam is in ieder van ons. – (…) Ik geloof niet in het recht van de sterkste, in de kracht 
van wapengeweld en misbruik of de macht van onderdrukkers. Ik geloof niet in de spelletjes 
van dealers, maar ik geloof in de mensenrechten in de verbondenheid van alle mensen, in de 
kracht van de Liefde. (…) Maar ik geloof in de schoonheid van het eenvoudig, het simpele, in 
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open handen voor elkaar. Ik geloof in vrede op aarde en mijn bijdrage daaraan. – Ik geloof niet 
dat alle lijden tevergeefs is, dat dromen slechts dromen zijn en de dood het einde. Maar ik durf 
te geloven, altijd en overal, in een nieuw mens-zijn, in Gods eigen droom, een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde, waar recht doen aan elkaar tot bloei komt. – Amen”.

Tijdens het voorlezen heeft de voorganger zijn handen gevouwen. Op het liturgieblaadje 
is de tekst van de geloofsbelijdenis in alinea’s opgedeeld (hier aangegeven door ‘–’). Maar er is 
niet aangegeven, of die alinea’s afwisselend of samen met de voorganger gezegd moeten wor-
den; de tekst van de geloofsbelijdenis is – zoals hier – wel vet gedrukt. Ondanks het feit, dat 
de voorganger de kerkgangers uitnodigde “(…) om samen de geloofsbelijdenis (te) (bidden)” 
luisteren ze daarom stil naar wat de voorganger hen al lezend voorhoudt. 

11.26: De geloofsbelijdenis wordt door de voorganger besloten met: “Amen”. Dat wordt 
door een paar kerkgangers herhaald. De voorganger doet een stap achteruit en staat diep 
gebogen achter de ambo. Hij bidt gedurende bijna een minuut in stilte. 

11.27: De voorganger bidt de voorbeden. Tijdens de voorbeden maakt hij een orante-
gebaar. De kerkgangers antwoorden op iedere voorbede: “Heer, onze God, wij bidden U, ver-
hoor ons”:

B49: “Voorbeden
Heer onze Vader, wij vragen U, vul onze levens met medelijden.
Schenk ons een geest van vergevingsgezindheid in ons hart. Laat ons bidden,
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. (…)
Wij bidden tot U, God, dat uw Geest, de Geest die er was in uw Zoon, levend en scheppend mag zijn onder ons, 
opdat Uw rijk kan komen. Opdat uw rijk gestalte krijgt, een rijk van vrede en gerechtigheid. 
Amen”.

11.29: De voorbeden worden besloten met: “Amen”. De voorganger doet weer een stap 
achteruit en buigt in stilte achter de ambo. Na ongeveer twintig seconden komt hij overeind, 
doet een stap naar voren en nodigt allen uit om te gaan staan om het Onzevader en een Wees-
gegroet te bidden. De kerkgangers gaan staan. Het Onzevader wordt gebeden zonder embo-
lisme455 en doxologie.456 Meteen op de laatste bede van het Onzevader volgt het Weesgegroet. De 
voorganger heeft onder beide gebeden de handen gevouwen.

11.30: Nog steeds achter de ambo staande nodigt de voorganger uit voor de communie: 

B50: “Zo meteen zal de communie uitgereikt worden, het Lichaam van onze Heer Jezus Christus. En iedereen die 
zich waardig acht om het Lichaam van onze Heer Jezus Christus te ontvangen, is welkom en kan naar voren komen”. 

Dan gaat hij naar het tabernakel. Hij haalt een verzilverde ciborie uit het tabernakel, doet 
het deksel eraf en gaat met de ciborie naar het altaar. Het altaar is voor deze kerkdienst zo in-
gericht dat de voorganger vóór het altaar, met zijn rug naar de kerkgangers, zou moeten gaan 
staan (§ 3.1, 1). Desondanks gaat de voorganger nu op de plaats staan die gebruikelijk is in 
een viering ‘met het gezicht naar de kerkgangers’, waardoor hij zich in feite aan de achterzijde 
van het altaar bevindt. Daar toont hij de hostie aan de kerkgangers. Dan komt hij naar voren, 
vóór het altaar, en zegt:

455  ALTAARMISSAAL (1979), nr. 126, 715, en hierboven, Deel II, hoofdstuk 4, aantekening 392.
456  Idem, nr. 126, 716, en hierboven, Deel II, hoofdstuk 3, aantekening 349.
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B51: “Zalig zijn zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.
Het lichaam van onze Heer Jezus Christus beware ons tot het eeuwig leven.
Amen”.

Dan reikt de voorganger vanaf die plaats de communie uit. De kerkgangers komen naar 
voren; onder het uitreiken van de communie blijft het niet stil. Er wordt door de kerkgangers 
zachtjes wat met elkaar gepraat. 

11.32: De voorganger blijft na het communie uitreiken nog ongeveer een halve minuut 
licht gebogen voor het altaar staan, met het gezicht naar de kerkgangers gekeerd en de ciborie 
in zijn handen. Dan gaat hij achter het altaar langs naar de kast met het tabernakel en bergt 
de ciborie op. Dat gaat met enig geweld gepaard. De voorganger raakt met de mouw van zijn 
kovel een icoon, die omvalt. Dan maakt hij een buiging voor het tabernakel en gaat achter het 
altaar langs naar de ambo. 

11.33: Bij de ambo aangekomen gaat de voorganger diep gebogen daarachter staan. 
11.34: Na ongeveer een minuut stilte volgt het “Gebed na de communie”. De voorganger 

begint aan het gebed zonder inleiding of uitnodiging om persoonlijk te bidden. Onder het 
gebed maakt hij een orante-gebaar. Iedereen bidt luisterend mee: 

B52: “Gebed na de communie.
Goede God, Wij danken U voor uw getuige van het licht, Johannes de Doper, die ons wijst op Jezus, de komende. 
Wij danken U dat hij vrijmoedig sprak over Uw grootse plannen met de wereld. Hij is voor ons tot op vandaag 
een stem in de woestijn van deze tijd, een mens die ons oproept en uitdaagt om om te keren van heilloze wegen 
en uw genade te ervaren. Wij danken U dat wij mogen delen met elkaar, wat ons kracht geeft om door te gaan 
op de weg van geloof en vertrouwen. Jezus zelf is ons brood van het leven. In Hem deelt U uzelf uit aan ons en 
bouwt U aan een hechte gemeenschap van mensen die willen delen in uw liefde. Wij danken U voor zoveel 
genade en vragen U: doe ons groeien in de verwachting van de Komende en maak ons meer en meer getuigen 
van uw licht. Amen”.

Het “Amen” wordt door een enkeling van de kerkgangers herhaald.
11.35: De voorganger nodigt uit het slotlied Vriendelijk Licht te zingen. Het wordt weer a 

capella gezongen. De meeste kerkgangers zingen mee. De voorganger zet in. 
11.37: De voorganger neemt informeel afscheid van de kerkgangers: “Zoals gezegd, nog 

tien dagen van voorbereiding. Ik wens jullie een hele goede voorbereidingstijd verder op het 
kerstfeest. Ik wens jullie een hele fijne zondag en voor na de zegen een smakelijke koffie. Gaan 
we dan staan voor de zegen”. De kerkgangers gaan staan voor de zegen. De voorganger strekt 
zijn handen uit over de aanwezigen tijdens het zegengebed, dat hij besluit met een zegenge-
baar in de vorm van een kruis over de kerkgangers:

B53: “Zegenbede
De Heer is voor je om je de weg te wijzen. De Heer is naast je om je in zijn armen te sluiten. De Heer is onder je 
om je op te richten als je gevallen bent. De Heer is in je om je met vreugde te vervullen. De Heer is over ons allen 
om ons te zegenen: De Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen”.

11.38: De voorganger besluit de kerkdienst met: “Gaat heen in vrede”. 
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4. Nadere beschrijving, eerste analyse en interpretatie; aanzet tot evaluatie

4.1. Het gebruik van de ruimte: katholieke inrichting
In de kerkzaal van de GevM is door de inrichting van de ruimte de ‘kerk van buiten’ 

naar ‘binnen’ gehaald. Doordat de kerkzaal bestaat uit drie aaneengesloten ruimten kan het 
grondplan van de klassieke katholieke kerkenbouw worden geïmiteerd: er is een ‘voorhal’ of 
narthex, waar men binnenkomt, en waar bij de drempel van de kerkruimte het wijwatervat 
te vinden is. In die voorruimte is ook een ‘kapel’ met een Maria-icoon ingericht, waar de 
kerkgangers kaarsjes kunnen branden en kunnen bidden. Na de kerkdienst wordt in deze 
voorruimte de gemeenschappelijkheid, die tijdens de viering tot stand kwam, nog een korte 
tijd voortgezet bij een kop koffie. De tweede ruimte is ingericht als ‘kerkschip’. Daar staan in 
twee rijen de stoelen voor de kerkgangers zodanig opgesteld, dat er een middengang ontstaat. 
De stoelen voor de kerkgangers staan in “auditoriumopstelling”. Paul Oskamp ziet als voor-
delen van een dergelijke opstelling, dat men in een betrekkelijk kleine ruimte daarmee veel 
kerkgangers een plaats kan bieden, terwijl de compactheid die ontstaat door deze opstelling 
een gevoel geeft van onderlinge verbondenheid. Als nadeel signaleert hij, dat “gedistantieerde 
kerkgangers” zich opgesloten kunnen voelen en “terzijde of nog liever achterin tegen de wand 
zitten”.457 Dat laatste is in de kerk van de GevM niet echt mogelijk; de achterste rij stoelen staat 
op de open overgang van het kerkschip naar de voorruimte. Op zondagmorgen 14 december 
2008 waren er in de GevM twee kerkdiensten. Voor aanvang van de laatste kerkdienst (die ik 
heb geobserveerd) had de koster met zijn helper een aantal stoelen met het oog op een ver-
wachte lagere opkomst dan in de eerste dienst verwijderd. Toch bleven er nog teveel stoelen 
staan. Het door Oskamp gesignaleerde nadeel deed zich en masse voor: de kerkgangers zoch-
ten na binnenkomst zo ver mogelijk naar achteren een plaatsje. De eerste twee rijen stoelen 
bleven leeg.

De derde ruimte doet dienst als ‘priesterkoor’. Zo is die ruimte ook ingericht. Centraal in 
die ruimte staat er het altaar, waaromheen de paaskaars (met de Anastasisicoon) en de ambo 
hun plaats hebben gekregen. Omdat een grote Christusicoon en een kruis de achterwand al 
bezetten, heeft men een kastaltaar met het tabernakel terzijde geplaatst. 

Tijdens de viering van de liturgie is het ‘priesterkoor’ het domein van de voorganger. Hij 
komt deze ruimte binnen vanachter uit, via de middengang en verlaat haar niet gedurende de 
viering. Behoudens de kerkganger die de kaarsen op de Adventskandelaar kwam ontsteken 
en de lezer van de eerste lezing (de koster) betreedt ook niemand van de kerkgangers deze 
ruimte. De communie wordt hen uitgereikt op de scheidslijn tussen hun eigen ruimte, het 
‘kerkschip’, en het domein van de voorganger.

Omdat deze indeling van de drie ruimten als typisch ‘katholiek’ wordt aangevoeld, moe-
ten zij – zo vertelde J., de koster, in zijn gesprek met mij – anders ingericht worden, wanneer 
de (gereformeerde) dominee er viert. Dan worden de stoelen voor de kerkgangers in de mid-
delste ruimte op de lengteas van de ruimten en in “halvemaanopstelling”458 neergezet. Altaar 
en ambo staan dan voor de blinde linkermuur. De voorruimte blijft in gebruik als ‘voorhal’ 
om er de kaarsjes bij de Maria-icoon te kunnen aansteken en om er na de dienst samen koffie 
te drinken, de achterste ruimte, het ‘priesterkoor’ blijft ongebruikt. De gordijn wordt dichtge-
schoven, zodat de Christusicoon niet meer zichtbaar is. Mocht er een groter koor van ‘buiten’ 
komen, dan kan dat zich daar opstellen. De geschiedenis lijkt zich in het klein te herhalen 

457  OSKAMP (2004), 63.
458  Ibidem.
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in de kerkruimte van de GevM: toen ten tijde van de Reformatie katholieke kerken door de 
protestanten in gebruik werden genomen, werd er van dat moment af aan vaak ‘dwars’ in die 
kerken gevierd.459

De voorganger beweegt zich tijdens de viering niet vrijelijk in de ruimte. Zijn vaste plaats 
in de kerkdienst is achter de ambo. Vandaar zingt hij voor, bidt hij voor en verkondigt hij. Dat 
maakt de kerkdienst statisch. Zijn gaan en staan in de ruimte is louter functioneel: hij ‘bena-
dert’ het altaar om er de Bijbel te nemen en weer terug te leggen. Hij gaat van de ambo naar 
het tabernakel om de ciborie te halen voor de communie. Vanwege de oriëntatie van het altaar 
(het is zo ingericht, dat de voorganger aan het altaar met de rug naar de kerkgangers staat) 
loopt hij achter langs aan het altaar voorbij. Merkwaardigerwijs maakt hij vervolgens incon-
sequent gebruik van de ruimte rondom het altaar: aan de ‘achterkant’ daarvan staande toont 
hij de hostie aan de kerkgangers, om vervolgens vóór het altaar de communie uit te reiken. In 
de tussentijd tussen de verschillende onderdelen van de viering doet hij een stap terug en staat 
hij diep gebogen. Hij richt zich daarbij niet op de Christusicoon die – als zittend op ‘de troon 
van heerlijkheid’460 – achter hem aan de muur hangt, noch naar het tabernakel recht tegenover 
hem. Hij blijft op zijn plaats, in stilte biddend, zich bewust van zijn verwijlen bij God. 

De Maria-icoon en de kaarsentafels, waarop de kerkgangers hun devotielichtjes kunnen 
branden, bevinden zich buiten de profane en sacrale ruimten, in de voorruimte. Men zou 
verwachten dat de icoon en de kaarsentafels ergens in het ‘kerkschip’ zouden zijn opgesteld. 
Met de plaatsing van de Maria-icoon en de kaarsentafels buiten de strikt liturgische ruimten, 
wordt het kaarsenritueel ook buiten de kerkdienst gehouden. De kerkgangers ontsteken hun 
devotielichtjes onmiddellijk na binnenkomst in de kerkzaal, nog vóór aanvang van de viering. 
Dat lijkt beleid te zijn met het oog op de rust die tijdens de kerkdienst wordt nagestreefd. 
Invoeging van het kaarsenritueel in de viering wordt door de voorganger beschouwd als een 
bron van onrust. 

De kerkgangers worden daarom ook slechts driemaal uitgenodigd te gaan staan: onder het 
zeggen van de geloofsbelijdenis, onder het bidden van het Onzevader en Weesgegroet en bij de 
zegen. Het aanhoren van het evangelie kan volgens de voorganger het best zittend gebeuren: 
naar de eerste lezing luisteren de kerkgangers ook zittend. Alleen bij de communiegang ten 
slotte komt er beweging onder de kerkgangers. Verder blijven ze gedurende de hele viering 
op hun stoelen zitten.

Ook mijn informanten herkenden de inrichting van de kerkruimte als ‘katholiek’. Zowel 
de geïnterviewde kerkgangers als personeelsleden vonden dat zij uitnodigde tot rust en gebed, 
“zoals dat hoort in de kerk”. Een van de kerkgangers, F., bekritiseerde de ruimte als een “goed 
bedoelde poging van de ruimte een kerk te maken”, maar vond haar “toch een onechte kerk”. 
Hij vergeleek de sobere kerkruimte van de GevM met kerken als de Sint Servaas in Maastricht 
en de kerk van zijn Limburgs dorp. De vergelijking alleen al maakte duidelijk waarmee hij de 
kerkruimte van de GevM associeerde.

459  Vgl. POST (2001c), 83.
460  De grote icoon van Christus Pantokrator aan de achterwand roept associaties op met de cathedra voor de bisschop die in 
veel Byzantijnse kerken in de absis staat opgesteld. De cathedra geldt ook als symbool voor ‘de hemelse troon’ van zowel God 
als van Christus en is vaak gesierd met een icoon van Christus, gekleed als bisschop; vgl. ook het zegengebed over ‘de troon’, 
na het ‘Trishagion’ in de Goddelijke Liturgie; BYZANTIJNS LITURGIKON (1991), 257-258 en 308; zie ook BOUMAN 
(1965-1968), k. 22-23, ‘Absis’; idem, k. 2675-2676, ‘Thronos’ en LAUDY, k. 373-377, ‘Cathedra’.
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4.2. De structuur en de voorbereiding van de viering
4.2.1. De structuur van de viering

De voorganger vindt van zichzelf, dat hij zich enerzijds houdt aan wat de voorgeschreven 
ordo is (“Ik blijf binnen wat voor het bisdom en de kerk gangbaar is”), anderzijds veroorlooft 
hij zich binnen die voorgegeven kaders toch ook wel enige vrijheden (“maar ik zoek wel de 
randen op”). Het liturgieblaadje dat de voorganger maakte, laat de volgende orde van dienst 
zien:

•• Welkom, aansteken Adventskaarsen en kruisteken
••  “Openingslied”: Wij komen naar de kerkdienst toe 461

•• “Bidden om vergeving” 
•• “Openingsgebed”
•• “Eerste lezing”: Jes. 61, 1-2a, 10-11 (in de Nieuwe Bijbel Vertaling van 2004)
•• “Evangelie”: (Joh. 1:6-8; 19-28) (in de Nieuwe Bijbel Vertaling van 2004)
•• “Overweging” (met stiltes voor gewetensonderzoek)
•• “Lied”: Geef mij kracht
•• “Geloofsbelijdenis”
•• “Voorbeden”
•• “Onzevader en Weesgegroet”
•• “Communie” 
•• “Gebed na de communie”
•• “Slotlied”: Vriendelijk Licht.
•• “Zegenbede”

Figuur 17: de structuur van de viering van 14 december 2008 in de GevM 

De voorganger heeft in zijn werk als justitiepastor geleerd dicht bij de officiële rite te blij-
ven en zich toch wat vrijer uit te drukken in de gebedsteksten en andere rituele formules. Dat 
alles heeft ten doel om “dichtbij de jongens” (de kerkgangers) te kunnen staan als voorganger. 
Een tweede argument om zich wat vrijer op te stellen vindt de voorganger in het feit dat hij 
diaken is en slechts Woord- en Communiediensten viert. Hij suggereert een gradueel verschil 
in het verplichtende karakter van de voorgeschreven orde van dienst, wanneer het een eucha-
ristieviering betreft of een Woord- en Communiedienst. Laatstgenoemd type viering kan in 
de ogen van de voorganger vrijer opgezet worden. 

Op het eerste zicht heeft de viering van 14 december 2008 in de GevM in grote lijnen de 
structuur van een normale Woord- en Communiedienst. Maar het is geen normale Woord- 
en Communiedienst. De voorganger deelde in het voorgesprek van 8 december 2008 mee dat 
hij een boeteviering zou gaan houden in het kader van de voorbereiding op Kerstmis. Dat be-
tekent dat het ijkpunt voor de viering van 14 december 2008 de Orde van dienst voor boete en 
verzoening moet zijn. Tijdens de viering zelf werd deze bedoeling van de kerkdienst door de 

461  Voor wat betreft de in de kerkdienst gezongen liederen: het lied Wij komen naar de kerkdienst toe is door een justitiepastor 
of -predikant geschreven om te zingen op de melodie van Auld lang syne en te vinden in VAN DUN & OENEMA (1997), 
Deel B5, nr.155. Vgl voor het lied Geef mij kracht ibidem, nr.219. Het lied Vriendelijk Licht is te vinden in de bundel Gezangen 
voor Liturgie (1996, Baarn: Gooi & Sticht), nr. 570, 633. 
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voorganger ternauwernood aan de kerkgangers duidelijk gemaakt. Hij zei aan het begin van 
zijn homilie alleen, dat er “vandaag ’n iets andere overweging dan (…) jullie gewend zijn” zou 
worden gehouden. De homilie zou het karakter krijgen van een preek met daarin verweven 
stiltes voor een gewetensonderzoek door de kerkgangers (§ 3.2, B41 en B46).

De Orde van dienst voor boete en verzoening heeft de volgende opbouw: openingsritus 
(openingslied, begroeting en openingsgebed), Dienst van het Woord (lezing uit het Oude 
Testament, tussenzang, eventueel niet-evangelische nieuwtestamentische lezing, vers voor het 
evangelie en evangelie), homilie (die voorbereidt op het gewetensonderzoek, dat daarna in 
stilte of begeleid door korte overwegingen of een litaniegebed wordt gehouden), de verzoe-
ningsritus (algemene belijdenis van zonden, waarna persoonlijke belijdenis en absolutie door 
de aanwezige priester(s)462), dankzegging (een lofzang en/of een dankgebed), slotritus (zegen 
en wegzending).463 

Met (voorlopig464) voorbijzien aan de vraag of er – volgens de bedoelingen van het Tweede 
Vaticaanse Concilie – wel van een werkelijke boeteviering sprake kan zijn buiten aanwezig-
heid van een (of meerdere) priester(s), moet geconstateerd worden, dat de viering in de GevM 
van 14 december 2008, wat de structuur betreft, wezenlijk afwijkt van de orde van dienst, die 
een boeteviering zou moeten kenmerken. De logica van de liturgie wordt geweld aan gedaan. 
Het “Bidden om vergeving”, dat plaats vindt aan het begin van de viering, zou – in het kader 
van wat een boeteviering zou moeten zijn – pas na de homilie met het gewetensonderzoek, 
eventueel nog na het lied ‘Geef mij kracht’, een plek moeten krijgen. De “Geloofsbelijdenis” 
(over het algemeen voorgeschreven voor de eucharistievieringen op zon- en feestdagen465) en 
de voorbeden nemen in de viering van 14 december 2008 de plaats in van de verzoeningsri-
tus, die in een werkelijke boeteviering op de homilie en het gewetensonderzoek volgt. 

De kerkdienst is kort. Hij duurt iets meer dan een half uur (§ 3.2, 11.01- 11.38). Er wor-
den slechts drie liederen gezongen. Een openingszang (Wij komen naar de kerkdienst toe; § 
3.2, B43), een ‘preeklied’ (Geef mij kracht; § 3.2, B47) en een slotlied (Vriendelijk Licht; § 3.2, 
11.35). Er is geen tussenzang tussen de lezingen (§ 3.2, 11.07-11.08). De gebeden zijn kort en 
bondig. De geloofsbelijdenis levert een van de langste teksten van de viering. Het Onzevader 
sluit samen met het Weesgegroet de voorbeden af. Het Weesgegroet (“Dat bid ik altijd”) is om 
meerdere redenen op deze plaats in de kerkdienst terechtgekomen: de kerkgangers leren het 
gebed zo (weer) bidden. Maar de voorganger heeft er nog een ander, supplicatief bepaald 
doel mee, dat hij in zijn eigen woorden omschrijft als: “ik haal (…) (bij de voorbeden) de hele 
hemelse familie (er) bij”. 

Kort is ook de Communiedienst. Dit toch belangrijke onderdeel van de viering sluit aan 
op het Onzevader (en Weesgegroet), maar begint daar niet mee. Het Onzevader wordt niet 
gebeden als gebed voor de communie. Er is in het vervolg van het Onzevader (“En vergeef 
ons onze schuld…”) dan ook geen gelegenheid voor de kerkgangers om voor de communie 
een vredeswens uit te wisselen als teken van onderlinge verzoening. Na een uitnodiging tot 
de communie die door de voorganger wordt uitgesproken aan de ambo omvat de communie-
dienst slechts een aantal noodzakelijke handelingen: het halen van de ciborie met hosties uit 
het tabernakel, het tonen van een hostie aan de kerkgangers, het uitreiken van de communie 

462  Er is in het Rituaal een ordo voorzien voor een boeteviering met een algemene sacramentele absolutie onder voorwaarden; 
vgl. ROMEINS RITUAAL (1976b), Inleiding, nr. 31-35, 23-24 (voor de ordo 54-57). Zie ook verderop, Deel III, hoofdstuk 3, 
aanbeveling (12).
463  Idem (1976b), 34-53.
464  Vgl. verderop in dit hoofdstuk , § 4.7.1.
465  ORDO MISSAE (1969), De structura, nr. 44, 23.
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en het weer wegbrengen van de ciborie met hosties na de uitreiking. Het altaar speelt in de 
Communiedienst geen rol: dat wordt volledig in beslag genomen door de Bijbel, die geopend 
te groot is voor het altaar. Na de lezing van het evangelie is het boek niet gesloten op het altaar 
teruggelegd of op een andere geschikte plaats weggelegd. De voorganger stelt zich tijdens de 
korte ceremonie rondom het brood met de ciborie bij het tonen van de hostie aan de ‘achter-
kant’ van het altaar op, bij het uitreiken van de communie aan de voorkant ervan, zodat er van 
een Tafeldienst geen sprake is (§ 3.2, 11.30-11.32). 

De voorganger vroeg zich in het nagesprek op 15 december 2008 af, of een Communie-
dienst wel een plaats kon hebben in een boeteviering (het antwoord moet natuurlijk positief 
zijn: het eucharistische brood is teken van verzoening bij uitstek!), en zo ja, of de Communie-
dienst in zijn viering van 14 december 2008 wel een voldoende geïntegreerd onderdeel van 
de totale kerkdienst had uitgemaakt. De ziekencommunie, die de voorganger als diaken in 
een parochie vaak heeft bediend, lijkt de vormgeving van de Communiedienst beïnvloed te 
hebben. Maar ook de regelingen voor een Communiedienst uit het Beleidskader betreffende 
liturgie zijn daarop van invloed geweest.466

4.2.2. De voorbereiding van de viering
De voorganger bereidt zijn kerkdienst voor volgens een vast stramien. Hij omschrijft het 

proces van voorbereiding als volgt:

N25: “Ik moet eerst eens kijken van, wat voor liederen we kunnen zingen. Want dat is heel belangrijk. Het moet 
niet alleen iets van de voorganger zijn, het moet ook een participatie zijn. Dat is belangrijk bij een viering. Dus 
ik moet liederen uitzoeken. Nu is het repertoire wat ik ken ook niet zo denderend groot, maar dat maakt niet 
uit: ik zoek liederen uit, die we al een paar weken niet gehad hebben. Dat komt wel goed. Die zitten, worden 
ingepast op een vast plaatsje in de liturgie, althans bij mij. Dan ga ik eens kijken van, wat zegt het evangelie? 
Want daar moet je dus ook een aantal, als het even kan, gebeden op aanpassen, eh, bijpassende gebeden bij 
hebben. Dus dan heb je dus de gebeden, het evangelie, je moet natuurlijk de preek maken, maar dat is weer 
iets aparts. Je moet een geloofsbelijdenis erbij zoeken, die ook nog een beetje in dat evangelie, ja, het moet 
een passend geheel zijn. Het moet bij elkaar aansluiten. Ook eerlijk, dat zal ook niet altijd lukken, hè…Nou en 
als dat dan klaar is, ga ik ook eens even kijken wat de preek me te zeggen heeft. Of eh, wat het evangelie me 
te zeggen heeft. Zo moet ik het zeggen”. 

De voorganger schetst in grote lijnen zijn voorbereidingswerkzaamheden. Zijn vertrek-
punt is zorg voor “participatie” van de kerkgangers, die hij probeert te bevorderen door lie-
deren te kiezen die hij samen met zijn kerkgangers kan zingen en die bij hen relatief ‘nieuw’ 
en ‘fris’ overkomen. De liedkeuze heeft een niet onbelangrijke beperking: zijn eigen kennis 
van het liturgische liedrepertoire. Het hem bekende repertoire bestaat uit een aantal liederen 
uit het Liturgisch Werkboek voor Justitiepastores467, uit liederen die hij zelf verzameld heeft en 
uit opwekkingsliederen. Hij gebruikt nooit cd’s als ondersteuning voor de samenzang. Een 
tijdje heeft hij wel een koortje gehad, dat hij leerde zingen met behulp van cd’s. Hij zoekt het 
niet in moderne sounds. Pop en reggae zou hij niet kiezen; The Beatles zouden kunnen, als 
hun teksten maar in zijn kerkdienst passen. Maar hetzelfde geldt voor de liederen van Huub 
Oosterhuis. 

466  HET ROMEINS RITUAAL (1976a), 24-28 en VAN IERSEL (2004a), IV, 8.
467  VAN DUN & OENEMA (1997).
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Als de liedkeuze eenmaal haar beslag heeft gekregen, gaat hij op zoek naar de thematische 
kern van de viering. Die is gegeven met het evangelie van de zondag. Het evangelie is de basis 
voor zijn preek en wijst de weg naar wat te bidden tijdens de kerkdienst. Eventueel wil hij daar 
van afwijken in het geval “de eerste lezing” de boodschap van de Schrift duidelijker verwoordt 
dan het evangelie. Als eerste lezing kiest hij altijd voor de lezing uit het Oude Testament. Bij 
het zoeken naar de boodschap van het evangelie of de eerste lezing gebruikt hij zelden exe-
getische studies. Hij houdt zich aan de lezingen die zijn opgegeven voor de zondag van de 
kerkdienst in het officiële leesrooster. Voor de teksten van de lezingen gebruikt hij steeds de 
versie van de Nieuwe Bijbel Vertaling van 2004.

De gebeden die hij bij het evangelie zoekt vindt de voorganger nogal eens in “die klap-
per van het justitiepastoraat”, waarmee hij het Liturgisch Werkboek voor Justitiepastores be-
doeld. Sinds kort gebruikt hij ook ander liturgisch voorbeeldmateriaal, zoals bijvoorbeeld 
Tot uw dienst468 en Bezinning op het Woord.469 Voor de kerkdiensten in de gevangenis vindt de 
voorganger het Werkboek het meest geschikt vanwege de eenvoud van taal, die erin gebezigd 
wordt, en de herkenning, die de teksten bij de kerkgangers oproepen. De voorganger gebruikt 
de zogenoemde Liturgietips van de website van het justitiepastoraat470 daarentegen nauwe-
lijks. Hij bekijkt ze wel, maar is uitermate kritisch over de inhoud ervan. Het grotere kader 
waarbinnen dit alles gebeurt, de orde van dienst die zijn voorbereidingen stuurt, is – naar de 
voorganger zegt (§ 4.2.1) – de voorgeschreven ordo van de officiële liturgische boeken. 

De voorganger bereidt zijn kerkdienst alleen voor. Kerkgangers, noch vrijwilligers zijn 
erbij betrokken. Zelf zegt hij voor zijn kerkdiensten inspiratie op te doen in de gespreks-
groep, die hij houdt met ook een aantal kerkgangers, maar zij leveren bij die gelegenheid geen 
gedachten aan voor komende kerkdiensten, noch evalueren zij met hem dan diensten die 
voorbij zijn. 

De voorganger schrijft alle gebedsteksten die in de viering gezegd zullen gaan worden uit. 
Lange tijd heeft hij ook de preek volledig op papier gezet. Voor de kerkdienst van 14 december 
2008 had hij dat ook gedaan. Dat had toen te maken met de bijzondere vorm van de preek, 
met de goede vragen voor het gewetensonderzoek en de stilte-intervallen, die op het juiste 
moment moesten aanbreken (§ 3.2, B46). Soms ‘leent’ hij een preek van de website www.pre-
ken.nl van Interkerk, die hij dan aanpast aan de eigen omstandigheden van zijn kerkgangers. 
Maar de voorganger probeert steeds meer om zonder papier, vanuit zijn eigen hart te preken. 
Preken ‘los van het papier’ geeft volgens hem de mogelijkheid de kerkgangers aan te kijken en 
brengt de boodschap naar zijn idee dichter bij hen, dan wanneer hij de preektekst grotendeels 
zou voorlezen. 

4.3. Het rituele handelen
De voorganger begint de viering met het houden van de intocht. Hij gaat als de kerkgan-

gers op hun plaatsen zitten van achter naar voren en buigt diep voor het altaar en de Bijbel, 
die daarop opengeslagen ligt op de plaats van de evangelielezing en die dienst doet als evan-
gelieboek. In die ene diepe buiging is het betuigen van reverentie aan het tabernakel terzijde, 
aan de Christusicoon op de achterwand, aan het grote kruis op een zuil daarnaast, aan de 
paaskaars en aan de daarnaast opgestelde Anastasisicoon meegenomen. Van het altaar gaat 
de voorganger naar de ambo, vanwaar hij de dienst zal leiden. 

468  Tot uw Dienst is een uitgave van de franciscaanse Stichting ‘Midden onder U’, Postbus 1235 6201 BE Maastricht.
469  Bezinning op het Woord is een maandelijkse uitgave van de Dienst Liturgie en Kerkmuziek van het bisdom Roermond 
met liturgische voorbeeldteksten, vooral voor de eucharistieviering.
470  www.gevangenispastor.nl > In de Bajeskerk >.
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Als de viering begint branden alle kaarsen in de kerkruimte al, inclusief de paaskaars en 
de godslampen voor de Christusicoon en bij het tabernakel. Alleen de kaarsen op de Advents-
kandelaar zijn nog niet ontstoken (§ 3.1, 1). Daartoe wordt onder het “Welkom” een kerk-
ganger uitgenodigd. De voorganger neemt met een klein kaarsje het vuur van de paaskaars, 
zonder verdere uitleg, en geeft het kaarsje aan de kerkganger die een drietal kaarsen op de 
Adventskandelaar aansteekt. Dan zegt de voorganger wat die drie zojuist aangestoken kaarsen 
betekenen: dat we alweer de derde Adventszondag vieren en dat Kerstmis dus dichterbij komt. 
Het welkomstwoord, het rituele ontsteken van de kaarsen op de Adventskandelaar wordt be-
sloten met het kruisteken (§ 3.2, 11.01-11.03). 

Tijdens het bidden van de smeekbeden, die de schuldbelijdenis vormen, maakt de voor-
ganger een orante-gebaar. Hij maakt datzelfde gebaar onder het uitspreken van de absolu-
tieformule na de schuldbelijdenis. Het verhindert hem een kruisteken te maken tijdens deze 
formule. Onder de voorbeden en het “Gebed na de communie” maakt de voorganger opnieuw 
een orante-gebaar (§ 3.2, 11.05; 11.27; 11.34). Onder het openingsgebed en tijdens het bid-
den van het Onzevader en het Weesgegroet na de voorbeden daarentegen heeft de voorganger 
de handen gevouwen (§ 3.2, 11.06; 11.27; 11.29). Hetzelfde gebedsgebaar maakt de voorgan-
ger tijdens het reciteren van de geloofsbelijdenis (§ 3.2, B48). Voor de voorganger zijn beide 
gebedsgebaren kennelijk uitwisselbaar en wellicht ook wat willekeurig.

De eerste lezing wordt – op uitnodiging van de voorganger – door een kerkganger voor-
gelezen. Op 14 december was de koster tevens lector. De voorganger hecht eraan dat een van 
de kerkgangers meedoet in de voorlezing van de Schrift. Het lezen van de eerste lezing wordt 
niet omgeven met bijzonder ritueel. De lector komt naar voren met zijn eigen liturgieblaadje 
in de hand en leest vanaf zijn liturgieblaadje de lezing. De kerkgangers lezen in stilte met de 
lector mee vanaf hun eigen liturgieblaadje (§ 3.2, 11.07). 

Heel anders verloopt de voorlezing van het evangelie. Die lezing heeft de voorganger aan 
zichzelf voorbehouden. De verkondiging van het evangelie, die precies volgens de voorschrif-
ten verloopt, is te kenmerken als het kernritueel van de viering. Vóór de lezing van het evan-
gelie bereidt de voorganger zich in stilte daarop voor. Hij gaat naar het altaar en buigt daar 
diep voor, terwijl hij om zegen bidt. Hij draagt de Bijbel geopend en hoog geheven naar de 
ambo. Hij opent de lezing van het evangelie met de voorgeschreven dialogische aanhef van 
begroeting (“De Heer zij met u” – “De Heer zal u bewaren”), de aankondiging van het evange-
lie (“Lezing uit het heilig evangelie…”) en de lofprijzing van het volk (“Lof zij U, Christus”)471 
als antwoord hierop. Onder de aankondiging van het evangelie bekruist de voorganger het 
boek en zichzelf. Daarmee zegent hij zowel het boek als zichzelf en onderstreept daarmee de 
heiligheid van het ritueel, die ook eigen waardigheid en heiligheid om het ritueel te kunnen 
voltrekken (waarom hij al diep gebogen had gebeden) impliceert. De heiligheid van het ritu-
eel, waarin de Heer zelf zijn Woord sprekend aanwezig komt, wordt beaamd door de kerk-
gangers, die in hun antwoord op de aankondiging de in het evangelie tegenwoordig komende 
Heer aanspreken als “Christus”, en Hem lofprijzen. Ad de Keyzer schrijft, dat “…het openings-
ritueel (sc. van de verkondiging van het evangelie) is bedoeld om het sanctum Evangelium 
in het midden (sc. van de kerkgemeenschap) te plaatsen; zo wordt het verbum dat Dominus 
spreekt, gehoord”.472 Dat is in de kerkdienst van 14 december 2008 in de GevM te zien aan het 

471  De voorganger volgt het wat betreft het openings- en slotritueel van de evangelielezing het Nederlandse Altaarmissaal. 
In de Latijnse Ordo Missae worden andere (en sprekender) formuleringen gegeven: “Dominus vobiscum – Et cum spiritu 
tuo; Sequentia sancti Evangelii secundum … – Gloria tibi, Domine” en als besluit: “Verbum Domini – Laus tibi, Christe”; vgl. 
ALTAARMISSAAL (1979), nrs. 12-23, 616, en ORDO MISSAE (1969), nrs. 12-13, 82.
472  DE KEYZER (1999), 114.
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ritueel, waarmee de voorlezing van het evangelie door de voorganger wordt omgeven. Aan 
het einde van de evangelielezing heft de voorganger het boek hoog op, terwijl hij het ritueel 
besluit met de uitroep: “Zo spreekt de Heer”, waarop de kerkgangers samen antwoorden “Wij 
danken God”. De dialoog waarmee de voorlezing van het evangelie begon, wordt tot het einde 
toe voortgezet. Men zou kunnen zeggen dat de voorganger en de kerkgangers niet alleen 
met elkaar in dialoog zijn, maar ook met de Heer die in het evangelie spreekt. En Hij blijft 
aanwezig. Het evangelie blijft ‘een open boek’. Zo wordt het teruggelegd op het altaar, na de 
lezing van het evangelie (§ 3.2, 11.08). De kerkgangers blijven, zoals eerder (§ 4.1) al gemeld, 
tijdens de voorlezing van het evangelie op hun stoelen zitten. Dat is in contradictie met het 
uitgebreide eerbiedsritueel, waarmee de voorlezing van het evangelie omgeven is. 

De voorganger bewierookt het evangelieboek niet voor de lezing. Dat hij het boek niet 
bewierookt heeft reden. Hij zou – als hij wierook zou gebruiken – “met een walmend vat wil-
len zwaaien”. De bijzondere setting van de kerkdienst maakt dat onmogelijk: het brandalarm 
zou afgaan; de rookmelder bevindt zich midden boven het altaar. De voorganger leest ook 
niet echt uit het evangelieboek; de vertaling die hij voorleest (en die ook afgedrukt staat op 
het liturgieblaadje) is een andere dan die in de Bijbel die als evangelieboek dient te vinden 
is. De voorganger leest de perikoop in de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004; de Bijbel geeft de 
Willibrordvertaling. Ik heb niet goed kunnen zien, hoe de voorganger uit die Bijbel de tekst 
van het evangelie volgens de nieuwe Bijbelvertaling heeft kunnen lezen. Aan de hand van de 
geluidsopname kom ik tot de conclusie, dat de voorganger zijn liturgieblaadje, waarin de tekst 
van Joh 1:6-8; 19-28 in de Nieuwe Bijbelvertaling stond afgedrukt, als een inlegvel moet heb-
ben gebruikt. Daarom hief hij na de lezing zijn liturgieblaadje per abuis neerhangend langs de 
Bijbel met het boek mee omhoog (§ 3.2, 11.08). 

De voorganger besloot de lezing van het evangelie met een kus van het geopende boek, 
terwijl hij het ophief. Door de grootte van het geopende boek was dat voor de kerkgangers 
nauwelijks zichtbaar. De bijbehorende formule “Mogen door de woorden van het evangelie 
onze zonden worden uitgewist”473 werd conform de rubrieken in stilte uitgesproken. Dat had 
beter hardop kunnen gebeuren: met name in een kerkdienst in justitiële setting scherpt deze 
formule het ‘contraculturele karakter’ van het evangelie tegenover onze zonden (“delicta” in 
het Latijn!474) aan. In de viering van 14 december 2008, een boeteviering, zouden ze bijzon-
der sprekend zijn geweest. Ze zouden hebben kunnen dienen als inleiding op wat volgde: de 
homilie, waarin het evangelie werd ontvouwd ter ondersteuning van een daarin vervat gewe-
tensonderzoek. De Keyzer merkt in zijn aantekeningen bij deze formule op, dat de herkomst 
ervan misschien wel terug te voeren is op de apologieën die de celebrerende priester tijdens 
de mis in stilte voor zichzelf uitsprak, maar dat het meervoud in de formulering er op lijkt te 
wijzen, dat het toch niet om een zuiver privégebed gaat.475 Er lijkt daarom niets op tegen ze 
hardop te zeggen als een gezamenlijke smeekbede, na de eerbiedsbetuiging aan het evangelie-
boek door middel van de kus. 

Rituelen en rituele teksten hangen samen. Het samen zeggen van de geloofsbelijdenis is een 
ritueel, dat op de eerste plaats uit een bepaalde tekst voordragen bestaat. Het is niet zomaar een 
tekst, maar een tekst die symboolkarakter heeft. De geloofsbelijdenis, als symbolum fidei, wil 
een teken zijn van eenheid en van onderlinge verbondenheid in en door het geloof. Het is dan 
ook de vraag of men zulk een tekst naar believen kan aanpassen, om welke reden dan ook.476 

473  ALTAARMISSAAL (1979), nr. 13, 616.
474  ORDO MISSAE (1969), nr. 13, 83: “Per evangelica dicta deleantur nostra delicta”. “Delicta” zou binnen de justitiele 
context ook te vertalen zijn met ‘delicten, misdaden’; vgl. VAN DUN (2008b), 109-111. 
475  DE KEYZER (1999), 117, aantekening 134.
476  Vgl. voor een gelijksoortige kwestie Deel II, hoofdstuk 2, § 4.2.1.
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Het communieritueel was – in tegenstelling tot dat van de verkondiging van het evangelie 
– uiterst sober. Van een echte Dienst van de Tafel kon immers geen sprake zijn. Het ritueel 
werd, zoals we boven (§ 4.2.1) al zagen, beperkt tot de aller-noodzakelijkste handelingen. De 
voorganger legde de kerkgangers bij zijn uitnodiging tot de communie niet uit, waar hij de 
geconsacreerde hosties vandaan had. In een Communiedienst kan door te verwijzen naar 
de herkomst van het geconsacreerde brood zowel de band van de kerk ‘binnen’ met de kerk 
‘buiten’, als die tussen het ritueel van de nuttiging en de eucharistieviering op excellente wijze 
tot uitdrukking worden gebracht.

Bij de zegen sprak de voorganger een tekst uit, die geïnspireerd lijkt door Num.6:4 (§ 3.2, 
B54). De tekst wenste de kerkgangers een alomtegenwoordigheid van God bij hen toe. Onder 
het uitspreken van deze tekst strekte de voorganger zijn handen uit over de kerkgangers, alvo-
rens hen te zegenen door een kruisteken over hen te maken. De zegen kreeg hierdoor trekken 
van een ‘plechtige zegen’, zoals aangegeven in het missaal.477 

Een opmerkelijk en intrigerend ritueel gedrag was het veelvuldig buigen van de voorgan-
ger tijdens gebedsmomenten en andere stille momenten tijdens de viering. Zijn in de aan-
wezigheid van God maakt hem nederig en laat hem bidden. Dat wil hij ook overbrengen aan 
de kerkgangers, als om hen te leren hoe zij zich moeten gedragen in het ‘Huis van God’. De 
voorganger zegt daarover:

N26: (Interviewer: “Je stond nogal een aantal keren gebogen in stilte (...). Heeft die gebogen houding iets met 
nederigheid te maken? ’n Uitdrukking van jouw nederigheid?”) “Ja, ik zal mezelf niet op een verhoging plaatsen, 
als is die maar een vloeitje hoog. Dat moet ik niet hebben, neen. Het is niet alleen dus, ja, ik kan ook recht voor 
me uit staan kijken… , ja…, als ik gebogen sta… kan ik beter bidden. Het is voor mij een… meditatie-
houding. En ik denk dat dat daarom ook beter overkomt bij de jongens, omdat als ik recht vooruit sta te kijken, 
rechtop sta, dan komt niet over, wat eigenlijk over zou moeten komen. Houding geeft iets weer”. (Interviewer: 
“Zou je kunnen zeggen: als ik rechtop sta tijdens stilte is het wachten?”) Ja precies, dat is precies de uitdrukking, 
ja”. (Interviewer: “En nou is het bidden?” )”Ja!”. 

De kerkgangers zijn dit rituele gedrag van hun voorganger gewend. Het moet ook indruk 
op hen maken, telkens als ze het weer meemaken, en blijven hangen in hun ‘rituele geheugen’. 
Eerder merkte ik in ander verband al op, dat de ritual memory vooral gestuurd wordt door ki-
nesthesie.478 Er is dan ook niemand die er zich over verwondert. Integendeel, de kerkgangers 
nemen – voor zover dat zittend op hun stoel gaat – de gebogen gebedshouding gaandeweg 
over (§ 3.2, 11.20). Dat gebeurt spontaan: de voorganger zegt nimmer iets over het ‘waarom’ 
van zijn gebogen houding.

4.4. Parafernalia, utensiliën en paramenten
De voorganger draagt tijdens zijn kerkdiensten gewoonlijk een witte kovel en een dia-

kenstola in de liturgische kleur van het tijdeigen. Voor de grote feestdagen, zoals Kerstmis, 
Pasen en Pinksteren heeft hij de beschikking over een witte dalmatiek met gouden clavi en 
onderstola. Hij zou het niet anders willen. De reden, waarom hij liturgische gewaden draagt, 
is, dat zij hem de mogelijkheid bieden om de kerkgangers duidelijk te maken, dat hij in de 
kerkdienst wel dezelfde mens is als die ze door de week in de inrichting kunnen tegenkomen, 
maar dat hij in de kerkdienst toch een andere functie heeft dan daarbuiten. In de kerkdienst 

477  ALTAARMISSAAL (1979), 725-739.
478  Deel II, hoofdstuk 3, § 4.6, en GRIMES (1990), 40-45, m.n. 41.
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oefent hij zijn diakenambt uit; zijn liturgische ambtskledij, met name zijn diakenstola, zijn 
eigenlijke ambtsgewaad, helpt hem dat zichtbaar te maken. Hij zegt daarover:

N27: “Als voorganger moet je duidelijk en zichtbaar uitdragen, dat je hier niet staat als die vent die normaal 
rondrent in de inrichting, maar dat ik nu een iets andere functie heb dan, ja…, dat ik een iets andere functie 
heb voor het heilige, dus dat ik nu meer een mediator, een bemiddelaar ben tussen God en de mensen. Ja, 
middelaar, overbrenger. Het is in ieder geval, dat zichtbaar is, dat ik hier niet zomaar iets sta te doen. Dat vind 
ik belangrijk”. 

Bij het bemiddelen van ‘het heilige’, het zichtbaar maken, dat er in de kerkdienst iets ge-
beurt tussen God en de mensen, weet hij zich ook geholpen door de parafernalia en utensi-
liën, die in de kerk aanwezig zijn (het altaar, de Bijbel, het tabernakel, de ciborie, de iconen, 
het kruis, het Mariabeeld, de paaskaars, andere kaarsen en godslampen (§ 2.1)), en die hij zo 
‘welsprekend’ mogelijk wil ‘hanteren’. Het trefwoord is daarbij ‘eerbied’. Want als er eerbiedig 
wordt omgegaan met wat hij ter hand neemt in het ritueel van de kerkdienst, dragen die ritu-
ele zaken op hun beurt zijn boodschap mee uit aan de kerkgangers, dat zij met hem door zijn 
ambtsbediening deel kunnen krijgen aan ‘het heilige’. De voorganger somt op: 

N28: “…De ciborie, daar is het Lichaam van Christus ingelegd, opgeborgen, en moet als dusdanig ook met 
eerbied behandeld worden. Dat laat ik ook zien. Het lezingenboek, het evangelie, in dit geval dus de Bijbel, 
wordt met eerbied begroet, als ik binnenkom, net als de Christusicoon. En dat wordt dus ook zo weggelegd 
als ik klaar ben met de lezingen. Met andere woorden: er zijn een aantal dingen die gebruikt worden, die met 
eerbied worden bejegend. Waaraan de mensen kunnen zien dat die belangrijk zijn, dat dat ons op de een of 
andere manier iets te zeggen heeft. Dat wil ik tot uitdrukking brengen. Dat dat belangrijk is, dat dat ons iets te 
zeggen heeft. Dat dat iets te maken heeft met ‘het heilige’. De paaskaars – die vind ik heel belangrijk – ik zeg er 
niks van, maar als ik hem niet zou aansteken, zou ik commentaar krijgen. Als ie niet aan zou zijn, of als ik hem 
niet zou laten aansteken, zou ik commentaar krijgen. Dus ook dat licht is voor een aantal mensen, en hoeveel 
weet ik niet, belangrijk genoeg om te branden”.

Centraal in de kerkdienst van 14 december 2008 stond het ritueel rondom de voorlezing 
van het evangelie. Gezien de sterke ambtsbeleving van de voorganger is dat niet vreemd; hij 
oefent er de voornaamste liturgische taak in uit, waartoe hij zich als diaken gewijd weet en 
gezonden. Het altaar met de grote Kanselbijbel vormde het liturgisch centrum. Die Bijbel, die 
tijdens de kerkdienst dienst doet als evangelieboek, was dan ook het belangrijkste liturgische 
voorwerp in de kerkdienst. Het altaar, dat midden in het ‘priesterkoor’ staat, werd er helemaal 
door in beslag genomen. Het werd uitsluitend gebruikt als drager voor de Bijbel. De voorgan-
ger weet nog geen goede oplossing voor het probleem van het kleine altaar en de grote Bijbel, 
die hij op geen enkele andere geschikte plaats dan op het altaar denkt kwijt te kunnen. De 
voorganger heeft zich neergelegd bij de situatie. “Als het niet kan, zoals het moet, dan moet het 
maar, zoals het kan”, meent hij, temeer daar hij “(…) geen eucharistie (viert) en de altaartafel 
daar (…) dus eigenlijk ook niet voor nodig (heeft)”. Desalniettemin staat de voorganger open 
voor ideeën ter zake, omdat hij inziet dat die hem misschien meer mogelijkheden bieden voor 
de Communiedienst, die hij “graag toch wat meer zou willen integreren” in de kerkdienst (§ 
4.2.1). Misschien zou een extra lezenaar vóór de ambo, waarop het boek na de voorlezing van 
het evangelie in het zicht van de kerkgangers geopend neergelegd zou kunnen worden, een 
oplossing kunnen bieden. Het altaar zou daardoor na de Woorddienst vrijgemaakt kunnen 
worden voor een echte Dienst van de Tafel.
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De liturgische gebruiksvoorwerpen zijn goed onderhouden en in goede staat. Alles, wat 
in de kerkruimte wordt gebruikt, is eenvoudig, maar waardig gehouden. De kerksfeer wordt 
verhoogd door de mogelijkheid om op een drietal kaarsenbomen vele kaarsen te laten bran-
den, als om aan te duiden, dat er in deze ruimte een ander licht schijnt op de dingen van het 
dagelijkse leven in de inrichting dan daarbuiten. De Byzantijnse sfeer die gecreëerd is met een 
drietal grote iconen en een Byzantijns iconenkruis draagt op haar manier aan bij aan de sfeer 
die in de kerk van de GevM wordt nagestreefd.

Er is ook gelet op het detail. De Adventskandelaar is een eenvoudige glazen kandelaar in 
de vorm van een met een lint omwikkelde dennentak, waar vier kaarsen op kunnen worden 
geplaatst. Die kaarsen hadden de kleur van de Advent, paars. Het was dezelfde paarse kleur 
als die van de stola, die de voorganger droeg. 

4.5. De rolverdeling en interactie tussen voorganger en kerkgangers
De voorganger streeft “participatie” van de kerkgangers aan de viering na. Hij vindt dat 

ook een kwaliteit van zijn kerkdiensten. “Participatie” verstaat hij dan als het geheel van de 
interactieve reacties van de kerkgangers op zijn voorgaan. Die doelstelling probeert hij op 
de eerste plaats te realiseren door de keuze van liederen. De liederen moeten bekend zijn en 
goed a capella zingbaar. Ze zijn een impliciete uitnodiging aan de kerkgangers om ‘actief ’ aan 
de viering ‘deel te nemen’ door hun stemmen te verheffen en mee te zingen (§ 4.2.2, N25). Te 
oordelen naar het meezingen door de kerkgangers heeft de voorganger zijn doelstelling wat 
de liederen betreft gehaald. Iedereen zong alle liederen mee, zij het dat er bij sommige kerk-
gangers wat terughoudendheid te constateren was tijdens het zingen. 

Die terughoudendheid valt wellicht te verklaren uit de omstandigheid dat de voorgan-
ger de kerkgangers in zijn liturgisch gedragen ook voorhoudt zich bewust te worden van de 
plaats, waar zij zijn samengekomen: in het ‘Huis van God’, die in hun midden de Aanwezige 
is.479 Een eerbiedige rust kenmerkt het doen van de voorganger. Hij stimuleert door zijn eigen 
gedrag zijn kerkgangers om zelf die rust en eerbied ook te betrachten. Daarom laat hij de 
kerkgangers ook veelal zitten; slechts op enkele momenten (onder de geloofsbelijdenis, het 
Onzevader en Weesgegroet na de voorbeden en bij de zegen (§ 3.2, B48; 11.29; 11.37; ook 4.3) 
worden ze gevraagd ook lichamelijk actief te worden en te gaan staan. Dat leidt ertoe dat de 
kerkgangers schromen zich ten volle te uiten en dat hun ‘actieve deelname’ als ‘op kousenvoe-
ten en met fluisterstem’ is. De voorganger zelf gaf in het nagesprek van 15 december 2008 als 
reden voor die terughoudendheid, dat hij – mede door de liedkeuze – geen uitbundige sfeer 
had willen oproepen. Een ingetogen sfeer paste volgens hem meer bij de boeteviering die hij 
wilde houden. 

De voorganger gaat er van uit, dat de “participatie” die door het meezingen van de liederen 
wordt opgeroepen, wordt voortgezet tijdens andere onderdelen van de viering: in het mee-
bidden van de gebeden, het luisteren naar de lezingen uit de Schrift en het meezeggen van de 
teksten die in de orde van dienst als bedoeld voor de kerkgangers zijn aangegeven. Dat laatste 
was op twee manieren gedaan. Bij de smeking, die als schuldbelijdenis diende, was een rolver-
deling “Vg. – a.” gegeven. De door ‘allen’ te zeggen tekstregels waren bovendien vet gedrukt 
weergegeven (§ 3.2, B44). Deze rolaanduiding was op het liturgieblaadje verder nergens aan-
gegeven. De teksten die de kerkgangers tijdens het vervolg van de kerkdienst geacht werden 
te zeggen waren alleen dik gedrukt. Bij het openingsgebed en het “Gebed na de communie” 
was dat het geval voor het afsluitende “Amen” (§ 3.2, B45; B52). Dat was ook het geval voor de 

479  Vgl. GOVAART & SPEELMAN (2005), 9-12.
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acclamaties in de dialogen voor en na het evangelie (§ 3.2, 11.08), voor die bij de voorbeden (§ 
3.2, B49) en voor die in de dialoog bij het tonen van de hostie voor de communie (§ 3.2, B51). Al 
die acclamaties werden, behalve het “Amen” na de gebeden, dan ook door iedereen uitgespro-
ken. De gangbare rolverdeling tussen voorganger en kerkgemeenschap in deze rituele teksten 
is kennelijk voldoende bekend bij de kerkgangers, zodat er bij hen geen misverstanden zijn 
over wie wat zeggen moet. 

Dat was anders toen de geloofsbelijdenis gezegd moest worden. De tekst van de geloofsbe-
lijdenis was in haar geheel vet afgedrukt op het liturgieblaadje. De bedoeling was dat alle aan-
wezigen, kerkgangers en voorganger samen, de tekst van de geloofsbelijdenis zouden zeggen. 
Maar de tekst van deze geloofsbelijdenis was lang, en dat schrok de kerkgangers kennelijk af. 
Terwijl de voorganger de kerkgangers met zoveel woorden uitnodigde de tekst van de geloofs-
belijdenis mee te zeggen, deden ze er toch het zwijgen toe. Ze lieten het bij luisteren naar de 
geloofsbelijdenis die de voorganger voordroeg (§ 3.2, B48). In het nagesprek van 15 december 
2008 vroeg de voorganger zich dan ook af, of zulk een langere tekst wel geschikt is om samen 
te zeggen en of het niet beter zou zijn zulk een tekst zodanig op te delen, dat hij alternerend 
gezegd kan worden door voorganger en kerkgangers. 

De ‘actieve deelname’ die tot stand kwam was voor een deel ook te kenschetsen is als ‘actief 
meemaken’480 Dat was vooral tijdens de homilie het geval. Dat de kerkgangers de preek ‘actief 
meemaakten’, was te merken tijdens de stiltes, die daarin vielen om de kerkgangers ruimte 
te geven om “in te gaan in de eigen binnenkamer” (Mt. 6:6) en een persoonlijk antwoord 
te geven op de vragen, die de voorganger aan de hand van de evangelieperikoop Joh. 1:6-8; 
19-28 aan hen voorgelegde. Tijdens deze stiltes van meditatie en gebed was het muisstil in de 
kerkruimte. Het was geen stilte die gevuld werd met wachten, maar een die gedragen werd 
door betrokkenheid. Dat was te zien aan de houding die de kerkgangers aannamen. Een aan-
tal kerkgangers boog het hoofd, zoals ook de voorganger zelf deed tijdens de stiltes in de preek 
(§ 3.2, B46; 11.15; 11.17; 11.20). 

De voorganger had zijn homilie volledig uitgeschreven en hield zich zo nauwgezet mo-
gelijk aan zijn tekst. Tegenwoordig schrijft hij zijn preken steeds minder uit. Hij spreekt zijn 
kerkgangers liever direct, kort en bondig en uit het hart toe. Dat hij de preek nu wel had uit-
geschreven had te maken met het uitzonderlijke karakter ervan (§ 4.2.2). Maar de voorganger 
had zijn homilie wel geschreven in spreektaal, zoveel mogelijk in de tegenwoordige tijd en 
in de directe rede, waardoor het tafereel van het evangelieverhaal zich voor het oog en oor 
van zowel de predikant als de toehoorders opnieuw ontrolde, temeer daar de voorganger de 
vragen, die de priesters en Levieten in het verhaal aan Johannes de Doper stelden, omboog tot 
vragen aan zichzelf en de kerkgangers. Toen hij die vragen herformuleerde, gaf hij de indruk 
de toehoorders met opzet niet aan te kijken. Hij keek van hen weg in de hoogte, naar het 
plafond of naar de muren en de ramen, alsof hij voor zichzelf uit mijmerde (§ 3.2, 11.11 en 
11.18). Dat bleek doordachte retoriek. De kwintessens van zijn homilie was immers, dat hij 
iedereen (ook zichzelf) door zijn wijze van voordracht wilde uitnodigen om in het eigen hart 
te kijken. Om het in de woorden van Andries Govaart en Willem Marie Speelman te zeggen: 
“(…) De preek (verliet daardoor) de studeerkamer ( …)” van de voorganger en werd tijdens 
de voordracht ervan voor de kerkgangers “(…) een gebeurtenis (…)”.481

De voorganger hecht er ook aan dat een paar kerkgangers ook die functies uitoefenen, die 
door een kerkganger kunnen worden vervuld in de kerkdienst, om daardoor te laten ervaren 

480  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 4.5.
481  Vgl. GOVAART & SPEELMAN (2006), 64-71, m.n. 64-65.
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dat liturgie vieren een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. In de kerkdienst van 14 decem-
ber 2008, op de derde Adventszondag, nodigde hij daarom aan het begin van de viering een 
van de kerkgangers uit om drie kaarsen op de Adventskandelaar aan te steken. Voor de voor-
ganger, die tijdens de Advent alleen op deze zondag aan de beurt was om in de kerkdienst van 
de GevM voor te gaan, was dit bijzondere ritueel ook een gelegenheid om de kerkgangers te 
laten ervaren, dat er als voorbereiding op Kerstmis werd gevierd. 

Naar gewoonte werd een van de kerkgangers uitgenodigd om de eerste lezing voor te 
lezen. In de viering van 14 december 2008 nam de koster de taak van lector op zich. Dat had 
enig welke andere kerkganger kunnen zijn. De voorganger nodigt pas tijdens de viering ie-
mand uit om te komen lezen. Dat er daardoor geen mogelijkheid is om de lezer op zijn taak 
voor te bereiden, vindt hij niet zo belangrijk. “Het komt maar, zoals het komt”, meent hij. “Als 
er iets belangrijk is in de lezing om het evangelie te verstaan en dat komt er niet goed uit, haal 
ik het wel terug. Het is belangrijker, dat er iemand van de kerkgangers voorleest”. 

4.6. Ervaring, beleving en toe-eigening
4.6.1. Ervaring, beleving en toe-eigening van voorganger en kerkgangers

De voorganger voelt zich vóór de viering van de liturgie altijd onzeker en gestrest, “omdat 
je nooit weet hoe de jongens zullen zijn”. De mogelijke reacties van zijn kerkgangers op wat hij 
heeft voorbereid houden hem vooraf bezig. Tijdens de viering bemerkt de voorganger vaak, 
dat zijn onzekerheid vooraf niet nodig is geweest. Hij heeft de dienst zo voorbereid, dat alles 
“tot in de puntjes verloopt”. Hij vraagt zich dan ook af, of hij niet “wat vrijer” moet worden 
om meer ontspannen te kunnen vieren. Als hij zich vrijer zou voelen in de kerkdienst zou 
hij wellicht ook intenser kunnen communiceren met de kerkgangers. Na de viering hoort hij 
tot zijn tevredenheid vaak terug, dat zijn kerkgangers wel “iets hebben meegenomen” voor 
zichzelf uit de kerkdienst, met name gedachten uit de preek. Hij komt tot de slotsom, dat hij 
liturgievieren toch vooral beleeft als een feest, waardoor hij de zorgen vooraf vaak snel weer 
vergeten is. Van de kerkdienst van 14 december 2008 zei de voorganger:

N29: (Interviewer: “Hoe vond je de kerkdienst, jijzelf?”) “Ik vond de kerkdienst leuk gegaan, goede deelname, 
mensen zongen goed mee… Ik bedoel de participatie”. (Interviewer: “Wat betekent het woord ‘leuk’?”) (La-
chend:) “Inderdaad, een kerkdienst is niet leuk, ik vond het een fijne kerkdienst, omdat er goed meegedaan 
werd. Dat bedoel ik met leuk. Ik vond het een fijne kerkdienst, het was rustig, er werd goed meegedaan. (…) 
Participatie, meedoen, vind ik belangrijk. De kerkdienst heeft mij in ieder geval geïnspireerd, maar ik kan alleen 
maar hopen dat dat ook zo bij de kerkgangers is overgekomen, de inspiratie, de bedoeling van de hele viering. 
Of hij werkelijk zo over is gekomen, dat kan ik nog niet peilen. Misschien dat ik daar nog reacties over krijg. Dat 
moet ik vragen. Van: ‘Je was naar de kerkdienst geweest, die was ietsje anders dan andere kerkdiensten. Hoe 
vond je dat?’. Ik krijg vaak reacties na de kerkdienst. Die gaan dan vooral over de preek. Gisteren heb ik geen 
reacties gehad. Dus ik wil dat best wel eens gaan peilen, ja. Wordt vervolgd”. 

De voorganger denkt, zonder dat hij dat woord ook maar een keer noemde tijdens de 
viering, dat bij “driekwart van de kerkgangers” toch wel zal zijn overgekomen dat het om een 
boeteviering ging. Om een voorbereiding op het komende feest van Kerstmis. Vooral de stil-
tes in de preek heeft hij beleefd als momenten van intens meedoen door de kerkgangers. De 
vragen die hij hen had voorgelegd om over na te denken tijdens de stiltes zullen daaraan heb-
ben bijgedragen, maar vooral toch ook zijn eigen (gebogen) gebedshouding. De voorganger 
vertelde, dat hij aan zijn eigen lijf de mate van tijd ‘voelt’, die hij nemen moet voor die gebeds-
houding als nodig om te laten bezinken, als “nu is het voldoende, we kunnen weer verder”. 
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Als de voorganger het heeft over de beleving van zijn eigen functie in de kerkdienst, zegt 
hij dat hij zich vooral een “voorganger in het bidden” voelt. Hij wil zijn kerkgangers meene-
men in gebed, hen de weg wijzen naar God toe. Toen hij – nog niet zo lang geleden – in een 
andere inrichting afscheid nam, had een moslim kerkganger hem dat in een gedicht mee-
gegeven, “dat hij de weg naar God wees”. De voorganger ziet dat wegwijzende karakter van 
zijn voorgaan als een exponent van zijn liturgische spiritualiteit, die hij omschrijft als een 
“opdracht van binnenuit”. Hij is ervan overtuigd, dat hij door zijn voorgaan levens heeft kun-
nen veranderen, dat de kerkdienst een middel daartoe is, omdat zij mensen langzaam maar 
zeker aanzet tot nadenken over hun eigen levenslot en andere wegen leert inslaan dan die zij 
voordien zijn gegaan. Ook vanuit die invalshoek beleeft de voorganger het als een goed in het 
voortraject naar Kerstmis of Pasen een vorm van boeteviering te houden met zijn kerkgan-
gers, ook al kan hij – als diaken – het sacrament van Boete en Verzoening met hen niet ten 
volle vieren.482

Bij twee van mijn drie informanten was de bedoeling van de kerkdienst – een boeteviering 
ter voorbereiding op Kerstmis – inderdaad min of meer overgekomen. Voor A. was dat vooral 
duidelijk geworden aan het ontsteken van alweer drie kaarsen op de Adventskandelaar. Dat 
deed hem aan thuis denken. Voor A., voor wie als Duitser de Adventstijd en het kerstfeest nog 
meer dan voor Nederlanders verbonden zijn met een intieme huiselijke, maar ook ‘heilige’ 
sfeer, en die met Kerstmis hopelijk al weer thuis zou zijn, was de viering bijzonder emotioneel 
geweest. Door zijn misstappen was zijn thuissituatie ernstig verslechterd. Maar hij had er ook 
meer kracht door opgedaan om die situatie aan te kunnen gaan pakken. A. had in de kerk-
dienst een gevoel van vrijheid teruggekregen, waardoor hij zich ‘losgemaakt’ voelde van zijn 
delict en zich weer geborgen voelde bij God. Hij had God als een wenkende vriend ervaren. 

J., die in die tijd koster was en daarom bij de twee vieringen, die zondagmorgen 14 decem-
ber 2008 gehouden zouden worden, aanwezig was, ontdekte toevallig – nog voor de eerste 
viering begonnen was – , dat er iets bijzonders zou gaan gebeuren in de kerkdiensten. Hij 
merkte dat de voorganger “een beetje zenuwachtig was”. Dat kwam doordat hij de tekst van 
zijn homilie kwijt was. En die was voor het soort dienst, dat de voorganger wilde gaan hou-
den, naar diens zeggen onmisbaar. J. heeft de voorganger toen helpen zoeken naar de tekst 
van de preek. In de eerste kerkdienst was het voor hem nog onduidelijk wat de bedoeling van 
de voorganger met de kerkdienst was. In de tweede dienst drong dat gaandeweg tot hem door, 
toen hij voor de tweede keer naar de homilie luisterde. Hij probeert zijn ervaring, beleving en 
toe-eigening van de preek als volgt te verwoorden:

N30: “...Als je naar het evangelie luistert, naar Johannes de Doper, dan gaat het eigenlijk wel over boete. En 
daarom zitten we hier en daarom heeft hij (sc. de voorganger) ook een beetje gereageerd op dat we hier in de 
gevangenis zitten, en ook dat het niet alleen vrijheid en blijheid is, maar dat er ook verdriet en lijdzaamheid is, 
maar dat je ook met al die dingen die je hebt, lijdzaamheid, boete, vrijheidsberoving, toch als mens gelukkig 
kan zijn in de Heer. Dat heb ik wel ontdekt. En ook dat de preek daarom anders was…Je gaat bij zo’n preek 
dieper over die dingen nadenken en dan vind ik het wel belangrijk, als iemand het evangelie voorgelezen 
heeft, of voor mijn part uit de profeten, en daar ook zijn preek over gaat, of als ie ook voorbeelden haalt uit de 
hedendaagse samenleving, dat ik dat probeer toe te passen op mijn eigen leven. Dan ontdek ik iets wat ook 
bij mij speelt. Vaak is het zo dat er toch iets is, dat betrekking heeft op mijn leven en dat ik er daarmee ook wat 
van kan leren en daarmee verder aan de slag kan gaan. Daarom vind ik het belangrijk dat het onder zo’n preek 
inderdaad ook vrij rustig en stil is”.

482  Vgl. verderop in dit boek, Deel III, hoofdstuk 2, § 4.3.3.2.
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In zijn eigen woorden (waarbij “lijdzaamheid” synoniem lijkt voor machteloosheid) om-
schrijft J., waar het in de homilie van de voorganger om ging: om een oproep tot een on-
derzoek van het eigen geweten (“dieper nadenken – toepassen op mijn eigen leven”) en tot 
inkeer (“leren en er verder mee aan de slag gaan”) en ommekeer, tot metanoia (“gelukkig zijn 
in de Heer”). Dat zijn de pijlers, waarop een boeteviering is gebouwd: erkenning van schuld, 
opwekken van berouw en bekering tot God, die de misstappen uit het verleden vergeeft en 
verzoening brengt met Hem en met de medemens. Het rituele aansteken van de kaarsen op 
de Adventskandelaar vond J., zo eenvoudig als het was, elke zondag van de Advent weer in-
drukwekkend. Het maakte hem duidelijk dat hij vierde in de voorbereidingstijd op Kerstmis. 
Hij had – als koster – zelf graag de drie kaarsen aangestoken. Maar hij vond het achteraf ook 
prima, dat een ander daarvoor werd uitgekozen.

F. had de kerkdienst niet als een boeteviering herkend. Voor hem was het een gewone 
viering geweest, als elke zondag het geval was. Het was hem uiteraard niet ontgaan, dat de 
viering in het teken stond van het komende kerstfeest, maar dat was in de weken tevoren ook 
al het geval geweest. Toen werden ook kaarsjes aangestoken en volgende week zou dat weer 
gebeuren. En misschien dat de vier kaarsjes op de Adventskandelaar ook wel met Kerstmis 
zouden branden. F. zou witte kaarsen dan mooi vinden. 

F. wist – in tegenstelling tot A. en J. – ook niet meer waar de lezingen en de preek over 
gingen. F. ervaart de kerkdienst voornamelijk als een rustpunt voor hemzelf. Wat er precies 
gebeurt in de kerkdienst gaat vaak aan hem voorbij. Hij verwijlt in zijn eigen denkwereld. Hij 
beleeft het zijn in de kerk als gelegenheid tot persoonlijk gesprek met Jezus, zijn steun en toe-
verlaat, en heeft zich de kerkdiensten dan ook in die zin meditatief toegeëigend. De kerkdien-
sten zijn voor hem ook existentieel van belang. Ze houden hem overeind in de gevangenis: 

N31: “Mij gaat het alleen om Onze-Lieve-Heer. Ik zit daar in de kerk en ik zie dan dat beeld dat achter (de 
voorganger) hangt (sc. de Christusicoon). En dan kom ik tot rust. Jezus is voor mij een tweede vader. Ik heb 
een hoop ellende, maar wat heeft die Man allemaal meegemaakt? Hij is onschuldig opgepakt en aan het 
kruis geslagen. En gewoon omdat ze dachten dat Hij teveel macht kreeg. Het had helemaal niks met macht te 
maken en zo, eigenlijk. Daaraan denk ik en dat geeft mij steun en dan voel ik me niet meer alleen. Ik kijk en ik 
denk, wat kunnen mensen toch anderen aandoen. Dan wordt ik emotioneel…Dan bid ik ook: het Onzevader 
en Weesgegroet en met eigen woorden...In de kerk heb ik iets, waar ik mijn problemen kan voorleggen. Ik 
probeer uit te leggen, wat er eigenlijk gebeurd is. Ik heb vaak zelfmoordplannen, maar dan knapt er iets, dat 
iemand me gewoon tegenhoudt…Ik vind het ook fijn om te zingen. Ave Maria of zo iets… En de liederen 
zijn soms voor mij een preek, een gebed…”. 

In de kerkzaal van de GevM, die F. “maar een zaaltje” blijft vinden, en die hij vergelijkt met 
grote kerkgebouwen buiten (§ 4.1), mist hij wel de “intimiteit, de veiligheid en geborgenheid” 
van die grote kerken. Hij vindt ook dat de mensen die ‘buiten’ naar de kerk gaan “meer een 
gemeenschap vormen en rekening met elkaar houden”. Ik hoor in de eerste opmerking van F. 
een verwoording van een ‘gemis aan afstand tussen de kerkgangers’ in de kerkdiensten in de 
gevangenis, waardoor er geen ruimte is om ‘weg te schuilen’, en daarmee samenhangend een 
‘behoefte aan met rust gelaten worden’ om zijn meditatieve gang te kunnen gaan. 

De tweede opmerking, die daar haaks op staat, duidt een ‘gemis aan saamhorigheid’ in de 
kerkdiensten in de inrichting aan. Dat gemis uit zich op twee manieren. F. vindt het fijn om 
samen te zingen. Dat ervaart hij als ‘effectief bidden’, in die zin dat het zingen hem uit zijn de-
pressiviteit haalt en in een betere stemming kan brengen. In die grote kerken buiten heeft hij 
Gregoriaans mee kunnen zingen. Dat ontroert hem en vindt hij mooier dan de liederen, die 
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in de kerkdienst in de GevM gezongen worden. En iedereen ‘buiten’ zong ook mee. Naar zijn 
ervaring is dat nogal eens anders in de kerkdiensten in de gevangenis. Op de tweede plaats uit 
het ‘gemis aan saamhorigheid’ zich in het verlangen om in de kerkdienst een vredeswens uit 
te wisselen. F. heeft dat ook meegemaakt in de kerk ‘buiten’ en vindt dat dat ook thuishoort in 
de liturgie in de gevangenis. Hij wil niemand van de vredeswens uitsluiten, ook het personeel 
niet, dat vaak door de gedetineerden alleen maar gezien wordt als de “opsluitende tegenpartij”. 
F. wordt in dit verlangen gesecondeerd door J., die de uitwisseling van de vrede heeft meege-
maakt als vast ritueel in de kerkdienst in de inrichting, waar hij eerder verbleef. 

4.6.2. Ervaring, beleving en toe-eigening van aanwezige personeelsleden 
In de GevM heb ik vier bewaarders geïnterviewd. Formeel worden zij ‘penitentiaire in-

richtingswerkers’ genoemd483; de gedetineerden noemen hen “bewaarder”. Uit hoofde van 
hun functie zijn zij regelmatig aanwezig bij de kerkdiensten. Hun taak bij de kerkdiensten is 
de zorg voor de beheersmatigheid en veiligheid van alle kerkgangers van ‘binnen’ en – als die 
er zijn – van ‘buiten’. Zij begeleiden de gedetineerde kerkgangers van de woonafdelingen naar 
de kerk en van de kerk naar de woonafdelingen. In de kerk houden zij een oogje in het zeil en 
kunnen op verzoek van de voorganger ingrijpen bij eventuele ongeregeldheden. Naar de mate 
van de mogelijkheden en hun eigen behoefte daaraan nemen zij deel aan de kerkdienst als een 
min of meer ‘ongewone kerkganger’. Hoewel er tijdens de kerkdiensten nauwelijks door hen 
geïntervenieerd hoeft te worden, wordt hun aanwezigheid bij de kerkdienst door voorgangers 
en inrichtingsleiding als onmisbaar beschouwd. In de GevM zitten zij achter in de kerk, in de 
‘voorhal’. Fysiek zitten zij daardoor enigszins gescheiden van de andere kerkgangers. Bewaar-
der A. zegt over zijn dienst in de kerk:

N32: “Voor mij is het geen moeten. Ik ga graag mee. Als ik weekenddienst heb, ben ik ook wel vaak degene die 
meegaat... Het heeft met mijn achtergrond te maken… De kerkdienst zal toch even wat verdieping geven, op 
zondag. Dat speelt zeker wel mee, ja. Dat vind ik juist ook het goede aan de kerkdiensten op zich die gegeven 
worden binnen de inrichting. Dus dat ook de gedetineerden de gelegenheid kunnen hebben om toch een 
ietsje, dat hun gedachten even ergens anders kunnen zijn. Dat is juist heel positief. Dat ze daar steun uit kunnen 
putten… Dat vertellen ze ook wel. Dat kan een mens veranderen. Dat ze zien dat het niet alleen de aardse 
dingen zijn. Dat ze zien dat het geloof wat te bieden heeft op spiritueel vlak. In die zin, denk ik, dat het heel 
wat bijstand kan zijn…Ik heb ook wel eens een kaarsje aangestoken, maar van de andere kant is het toch 
puur mijn functie dat ik daar zit. Ik volg het wel, maar daarnaast zit ik er in principe meer voor mijn functie, 
als toezichthouder. Dat schept wel afstand. Dat ik achterin zit ook. Op mijn vorige werkplek was het anders. 
Die voorganger wou echt hebben, dat je ertussen (sc. de kerkgangers) ging zitten. Dat is een keus die, denk 
ik, ook met de inrichting te maken heeft. Zelf zou ik de keus maken er tussenin te gaan zitten, dat is misschien 
beter. (Interviewer: “Zou je dan ook mee gaan zingen en opstaan als ze staan en zo…?”) “Ja, maar ik zing nou 
ook al mee. Maar dan zou je dat automatisch meer doen, dan ben je er meer bij betrokken. En dat is vaak iets 
wat groeit...”.

Bewaarder A. heeft een dubbel gevoel bij zijn taakuitoefening tijdens de kerkdienst. Van 
de ene kant zou hij – vanuit zijn eigen geloofsovertuiging – graag medekerkganger zijn met 
de gedetineerde kerkgangers, net als zij een kaarsje aansteken en zonder afstand met hen mee-
vieren, van de andere kant is hij zich ten volle bewust van de concentratie die het houden van 
toezicht vereist, waardoor hij zich in zijn mogelijkheden tot ‘actieve deelname’ beperkt voelt. 

483  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 7.3, aantekening 183.
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Bewaarster R1. zegt ongeveer hetzelfde: er zijn in het afdelingsteam altijd wel bepaalde per-
sonen, die het toezicht bij de kerkdiensten op zich willen nemen. In het team van bewaarster 
R1. zijn het vooral de vrouwelijke collega’s die bereid zijn om de kerkgangers naar de kerk te 
begeleiden. Zij zijn daartoe, volgens R1., – net als zij zelf – beslist gemotiveerd door hun inte-
resse. De laatste paar jaar is bij R1. die interesse gegroeid, mede door haar eigen biografie. Ze 
heeft reden om mee naar de kerk te gaan. Zij steekt de laatste tijd ook altijd voor de kerkdienst 
een kaarsje aan voor haar eigen intenties. In het begin vroeg ze soms kerkgangers dat voor haar 
te doen; nu doet ze het zelf. Soms vroegen gedetineerden wel eens waarom ze een kaarsje op 
stak. Als ze dan de reden zei, was er herkenning, “alsof ze zagen, dat ik ook menselijke trekken 
heb”. Voor de rest houdt ze haar functie van toezichthouder gescheiden van haar persoonlijke 
motivatie om met de gedetineerde kerkgangers mee naar de kerk te gaan. Ze doet niet mee met 
de viering: ze staat niet op als de voorganger dat vraagt, ze zingt of bidt niet mee. Ze vindt, “dat 
je als je met het geloof bezig wilt zijn, moet je daar ook bewust mee bezig zijn, en dan ben ik 
met de dienst bezig en dan laat ik mijn werk vallen en dat kan niet”. Daarom zou ze ook niet 
tussen de kerkgangers in willen zitten, om overzicht te kunnen houden.

Volgens bewaarder J. “(is) het geloof (…) niet van belang”, als hij gedetineerde kerkgan-
gers naar de kerk begeleidt, “want ik ben daar om mijn werk te doen”. Hij is wel gelovig, 
ging vroeger regelmatig naar de kerk, maar zijn kerkgang is verminderd sinds hij op zichzelf 
woont. Geloof is voor hem bovendien een privézaak. Je kunt dat wel delen met anderen, maar 
hij vindt niet dat je daarvoor naar de kerk toe zou moeten. J. probeert “wel stukken mee te 
krijgen” van de kerkdienst, waarbij hij toezicht houdt, maar kan vanwege dat toezichthouder-
schap niet de hele dienst volgen. Wat hij “wel meekrijgt” van de kerkdienst komt hem van het 
kerkbezoek ‘buiten’ bekend voor, maar hij heeft wel de indruk dat de nadruk in de kerkdienst 
in de GevM wel gelegd wordt op boete onder het motto “het zijn gevangenen”. Hij vindt het 
niet vreemd, “dat (het) dus (…) vanuit die context bekeken wordt”, maar stelt tegelijkertijd, 
dat er met mate gerefereerd zou moeten worden aan de penitentiaire context van de viering. 
Voor gedetineerde kerkgangers zou dat, als het teveel gebeurt, stigmatiserend kunnen werken. 
Tegenover de vaststelling dat er dingen fout zijn gegaan, dat er boete gedaan moet worden om 
vergeving te krijgen, zou vooral “de andere kant” van het geloof, het goede voor de mensen, 
benadrukt moeten worden naar de mening van J. Naar de kerk gaan ziet bewaarder J. als een 
mogelijkheid voor de kerkgangers om even te ontsnappen aan het gevangenisregiem. Daar 
zou het niet de plaats zijn weer opnieuw geconfronteerd te worden met wat men verkeerd 
heeft gedaan. Gedetineerden hebben immers ook hun goede kanten. Los van het feit dat J. de 
portee van de kerkdienst van 14 december 2008 goed heeft aangevoeld, zijn het intrigerende 
opmerkingen, die misschien wel raken aan de ziel van het justitiepastoraat. Want wat is dat? 
Een ‘kerkelijke feel good organisatie’, of zielzorg, die begaan is met de gedetineerde medemens 
en hem wil brengen tot verzoening met God en met de samenleving? De Duitse bisschoppen 
kwalificeerde deze bijzondere vorm van zielzorg, zoals wij zagen, onder meer als Dienst der 
Versöhnung.484 Verzoening is onmogelijk zonder het voortraject van erkenning en belijdenis 
van schuld, en van berouw en boete.

Bewaarder R2. is tijdens de kerkdiensten geboeid door de interactie, die vooral tijdens de 
preek kan ontstaan tussen de voorganger en de kerkgangers. Het ritueel van de kerkdienst 
kwalificeert hij grosso modo “als elke week hetzelfde”, maar de preek is uiteraard elke week 
anders. Hij noemt het een kunst, dat de voorganger de kerkgangers weet te boeien. Vooral is 
dat het geval als er in de preek een verband gelegd wordt tussen het thema van het Bijbelse 

484  Vgl. Deel I, § 6.3.3; vgl. ook DIE DEUTSCHEN BISCHÖFE (2006), 41-43.
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verhaal en het gewone, dagelijkse leven. In de kerkdienst van 14 december 2008 was dat het 
geval. R2. zag de kerkgangers erdoor geprikkeld worden. Hij ziet in het optreden van de voor-
ganger trekken van leiderschap, leraarschap, maatschappelijk werker zijn en psycholoog zijn. 
In zijn visie zijn al die kwaliteiten nodig om de viering te kunnen houden en tot een goed 
einde te kunnen brengen. R2. benadrukt op zijn beurt ook weer, dat hij voor zijn werk in de 
kerk zit. Hij vindt het een nadeel, dat de bewaarders in de GevM achter de kerkgangers zitten. 
Het overzicht is daarmee minder om de beveiligingstaak naar behoren te kunnen uitvoeren. 
Maar tussen de kerkgangers zitten is evenmin een oplossing. 

R2. vindt het “geen straf om mee naar de kerk te gaan”. Hij hoopt elke keer een mooie 
dienst mee te maken. Hij steekt als hij in de kerkruimte komt ook zelf een kaarsje aan. Hij 
voelt zichzelf ook vaak aangesproken door de gebeden, de Bijbelse verhalen en de preek. De 
‘rode draad’ die hij in alle kerkdiensten ziet, die hij heeft meegemaakt, is dat in de kerkdienst 
uitgenodigd wordt om van de fouten die gemaakt zijn te leren en te proberen op de goede weg 
te geraken. Hij denkt dan ook, dat de omgang van de geestelijk verzorgers met de gedetineer-
den een positief effect heeft op de totale detentie. Hij vertelt verbaasd te zijn over het aantal 
gedetineerden, dat met plezier koster, koorzanger of muzikant is geweest in de loop der jaren, 
soms twee of drie kerkdiensten op een zondag achter elkaar. Volgens hem moet dat meer be-
tekend hebben, dan dat ze ‘even’ van de cel en de woonafdeling af waren. Verbaasd is hij ook 
over de aanwezigheid van vrijwilligers in de kerkdiensten, “gewone mensen die hier tussen de 
boeven in komen zitten”. Hij ziet gedetineerde kerkgangers gesprekken aanknopen na afloop 
van de kerkdienst met bijvoorbeeld een bejaarde dame en kan alleen maar tot de conclusie 
komen, dat dat goed is en binnen de inrichting en daarbuiten alleen maar positief kan werken. 
De kerkdienst heeft volgens R2. niet alleen een religieuze, maar ook een maatschappelijke be-
tekenis. Hij krijgt na de kerkdienst vaak terug van gedetineerde kerkgangers, dat ze zich goed 
voelen, omdat ze naar de kerk zijn geweest. Maar kerkgangers zijn voorzichtig om over hun 
gevoelens rondom de kerk te praten: ook hier speelt de gevangenispikorde een rol. Als je een 
‘grote jongen’ bent en je gaat naar de kerk, zegt niemand daar iets van. Sta je lager in de rang-
orde en je bent geen Antilliaan of niet-Spaanssprekend, dan hoor je al gauw tot de “zalfjes”. 

Alle vier de P.I.W.-ers vonden de kerkruimte in de GevM in de loop van de jaren verbe-
terd, meer ‘kerk’ geworden. De ruimte is eenvoudig ingericht en toch mooi, het altaar mis-
schien wat “iel”, maar de ruimte nodigt uit tot rust en bezinning, er hangt een serene sfeer. 
Volgens hen is die herkenbaarheid van de ‘liturgische ruimte’ als ‘kerk’ ook nodig. Wat dat 
betreft komt hun mening overeen met die van velen van de ingeslotenen zelf. ‘De kerk’ als 
‘instituut in de gevangenis’ wordt door hen bezien in het perspectief van wat zij buiten de 
kerkdienst van de kerkgangers, die zij dagelijks bewaren, meemaken. Ze concluderen ieder 
voor zich, dat ‘de kerk in de gevangenis’ (samen met de Geestelijke Verzorging van de an-
dere dan christelijke denominaties) een positieve bijdrage levert aan het detentieklimaat in 
de inrichting. De kerkdiensten zelf tenslotte spreken ook de bewaarders aan. Deels komt dat, 
omdat de kerkdiensten ‘binnen’ naar hun gevoel vrijer van opzet zijn en dichter bij de men-
sen staan dan de kerkdiensten, die ze ‘buiten’ meemaken. Doordat ze tijdens de kerkdienst 
aan het werk zijn en hun taak voortdurend alertheid vraagt blijven ze zich toch min of meer 
buitenstaander voelen, ook al proberen ze te luisteren naar wat gebeden en gezegd wordt en, 
wanneer mogelijk, mee te zingen. 
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4.7. Indruk van de viering; eerste bevindingen 
4.7.1. Karakterisering van de viering: “Geen feest zonder voorbereiding”

De voorganger had het zich voor de kerkdienst van 14 december 2008 niet gemakkelijk 
gemaakt. Hij wilde van zijn kerkdienst in de Advent (zijn enige in die periode) geen ‘gewone’ 
kerkdienst maken, maar een boeteviering houden om de kerkgangers geestelijk voor te berei-
den op het komende kerstfeest. In het voorgesprek van 8 december 2008 had de voorganger 
me dat als terloops meegedeeld. Ik wilde toen geen verdere details weten. Ik vond het op dat 
moment moedig, dat de voorganger wilde gaan proberen de Adventsgedachte vorm te geven 
in een dienst van boete en verzoening en was nieuwsgierig hoe hij dat zou gaan doen.

Een ‘boeteviering’ is een verworvenheid van de liturgiehervormingen van Vaticanum II 
(1962-1965). Zij is bedoeld als een sacramentele viering. De bediening van het sacrament van 
Boete en Verzoening (lees: de biecht) wordt erin voorbereid en gevierd. Naast een Orde van 
dienst voor de verzoening van een boeteling is er een Orde van dienst voor de verzoening van 
meerdere boetelingen ontworpen, om het gemeenschapskarakter van het sacrament te laten 
oplichten.485 Het is deze laatste vorm van boeteviering, die gemeenlijk hier te lande als zo-
danig wordt benoemd. Het sacramentele karakter van de boeteviering veronderstelt, dat de 
viering wordt gepresideerd door de bisschop of een priester, die in beginsel jurisdictie moet 
hebben ontvangen.486 Het aandeel van de boeteling in de viering is van belang: hij moet “in 
de goede gesteltenis gebruik (…) (maken) van dit heilzaam geneesmiddel (…) en zijn zonden 
(…) (belijden)”.487 Dat veronderstelt een bewuste act van de boeteling. 

De voorganger gebruikte het woord ‘boeteviering’ niet één keer om gaande de dienst het 
karakter daarvan aan te geven. Alleen aan het begin van zijn preek deed hij de mededeling, 
dat deze anders zou zijn dan anders (§ 3.2, B46). Hij had alles gezet op de homilie, die tevens 
ruimte bood voor een gewetensonderzoek. Alleen de preek was aangepast om van de Woord-
dienst een boeteviering te maken. De viering was verder een ‘gewone’ Woord- en Commu-
niedienst, inclusief de schuldbelijdenis aan het begin van de viering. Daardoor was de viering 
voor de kerkgangers niet anders dan ze gewend waren. Vandaar ook dat zij, die mijn voorken-
nis niet hadden, maar met moeite konden ontdekken, dat er sprake was van een bijzondere 
viering en ook wat voor soort viering dat dan moest zijn. 

Daarmee stelt de voorganger een dubbele casus ter bespreking: op de eerste plaats is er 
de vraag of er een vorm van boeteviering denkbaar is, die niet wordt voorgegaan door een 
bisschop of een priester, die als de exclusieve bedienaren van het sacrament van Boete en 
Verzoening in het Romeins Rituaal worden aangewezen. Op de tweede plaats is er de vraag of 
er van een boeteviering sprake kan zijn, wanneer de ‘boetelingen’, de kerkgangers, nauwelijks 
weten dat er een boeteviering wordt gevierd. 

Op de tweede vraag is een eenvoudig antwoord te geven: de kerkgangers kunnen niet 
onwetend tot een bewuste act van belijdenis van zonden en metanoia worden gebracht. De 
eerste vraag lijkt vanuit de kerkelijke traditie even eenvoudig te beantwoorden. Toch is de ge-
stelde kwestie in dit geval gecompliceerder. De vraag is van belang voor het justitiepastoraat, 
dat in ernstige mate deelt in het huidige gebrek aan priesters.488 Ik kom hierop terug Deel III 
van dit boek.489 

485  ROMEINS RITUAAL (1976b), Decreet, 7-8 en Inleiding, nr.22, 20.
486  Idem, Inleiding, nr. 9b, 15.
487  Idem, Inleiding, nr. 11, 16.
488  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 5.2, aantekening 124.
489  Deel III, hoofdstuk 2, § 4.3.3.2 en 4.5.3.
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Hét teken in de viering was de Bijbel, waaruit het evangelie – met alle rituele egards omge-
ven – werd voorgelezen (, § 3.2, 11.08 en 4.3). Behalve tijdens de voorlezing van het evangelie 
lag het boek de gehele kerkdienst door geopend en naar de kerkgangers gericht op het altaar. 
Het lag open op de plaats van de perikoop die deze zondag werd gelezen. Het altaar was 
daarom ‘omgekeerd’ georiënteerd, de twee kaarsen die aan weerszijden naast het boek brand-
den stonden aan de zijde van het altaar, waar een voorganger zich in de vigerende Romeinse 
ritus normaliter zou posteren. Deze dispositie leidde tot een zekere desoriëntatie. Wanneer de 
voorganger niet aan de ambo stond, vanwaar hij de viering leidde, stelde hij zich consequent 
voor het altaar op met de rug naar de kerkgangers (§ 3.2, 11.08 en 4.3). Bij aanvang van de 
Communiedienst gedroeg de voorganger zich daarentegen, alsof het altaar naar de huidige 
gewoonte, ‘met het gezicht naar de kerkgangers’, was ingericht. Hij stelde zich bij het tonen 
van de hostie aan de kerkgangers op op de normale plaats van een voorganger, in dit geval dus 
‘achter’ het altaar. Het zou logischer geweest zijn, wanneer de voorganger vanaf het tabernakel 
meteen naar de voorkant van het altaar was gegaan, naar de plaats, waar hij de communie zou 
uitreiken. Door de veranderde inrichting van het altaar ‘kende’ de voorganger ‘zijn plaats niet 
meer’. 

Mijn informanten misten de uitwisseling van een vredeswens voor de nuttiging (§ 4.6.1). 
In een boeteviering is de uitwisseling van de vrede voor de communie – meer nog dan in een 
‘gewone’ kerkdienst – als teken van onderlinge verzoening gepast. In deze viering temeer, 
omdat er na de preek (met het gewetensonderzoek) geen ritueel vervolg kwam om vergeving 
en verzoening te vieren. 

De voorganger vroeg zich in het nagesprek op 15 december 2008 af, “of de communie 
wel voldoende in de liturgie was geïntegreerd” (§ 4.2.1). Met ‘sterke’ klassieke, dogmatische 
formuleringen en onder uitdrukkelijke voorwaarden (“Wie zich waardig acht…”) werd tot de 
communie uitgenodigd (§ 3.2, B50-51). Dat contrasteerde met het korte en vooral efficiënte 
ritueel. De voorganger deelde de kerkgangers ook niets mee over de herkomst van de gecon-
sacreerde hosties, waardoor de ecclesiale dimensie van de communie niet tot uitdrukking 
kwam. 

Terwijl de voorganger zei te streven naar een zo groot mogelijke participatie van de kerk-
gangers in de viering door middel van het zingen van welgekozen liederen (§ 4.2.2, N25), werd 
er toch maar driemaal gezongen: een openingslied, een preeklied en een slotlied (§ 3.2, B43; B47 
en 11.35). De totale tijdsduur van de kerkdienst (een dik half uur) liet voldoende ruimte om 
ook op andere momenten in de viering te zingen, tussen de beide lezingen en als overleidend 
naar de Communiedienst bijvoorbeeld. Het zou de mogelijkheden tot ‘actief meedoen’490 voor 
de kerkgangers hebben vergroot. 

Het ritueel van het buigen tijdens (gebeds)stiltes door de voorganger – door hemzelf 
omschreven als een nederige en eerbiedige meditatie- en gebedshouding (§ 4.3, N26) – kan 
worden gekwalificeerd als een intercessiegebed491, een voorbede voor zichzelf en voor allen 
die aan zijn pastorale zorgen zijn toevertrouwd. Het is een zeer persoonlijk ritueel gedrag, 
waaraan men wennen moet (vooral omdat de voorganger ‘naar nergens’ buigt) en dat de 
voortgang van de viering lijkt te stokken, maar dat kennelijk volledig geaccepteerd is door de 
kerkgangers. Mijn informanten deelden erover mee, dat “…hij (sc. de voorganger) alles heel 
plechtig doet…”. Ontegenzeggelijk ontstaat er een plechtige, devote en eerbiedige sfeer door 
dit bijzondere rituele gedrag van de voorganger.

490  Deel II, hoofdstuk 2, § 4.5.
491  Vgl. DE KEYZER (1999), 152-153 en aantekening 163.
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“Geen feest zonder voorbereiding”, had de voorganger gezegd in zowel het voorgesprek 
van 8 december 2008, als in de preek tijdens de viering van 14 december 2008 (§ 3.2, B46). 
Is die bedoeling van de voorganger overgekomen bij de kerkgangers? Als het gaat over het 
bijzondere karakter van boeteviering, was dat, zoals we in de vorige paragraaf zagen, bij twee 
van de drie informanten het geval (§ 4.6.1). Onder de bewaarders, die de kerkdienst van 
zondag 14 december 2008 meemaakten, was er maar één (J.), die in de viering de nadruk, 
die viel op het doen van boete, had opgemerkt (§ 4.6.2). Het aansteken van de kaarsen op 
de Adventskandelaar daarentegen was bij iedereen overgekomen als een sprekend teken van 
voorbereiding op Kerstmis. Het groeiende licht op die kandelaar bracht het feest als het ware 
zienderogen dichterbij. Het was samen met de preek en de vragen die de voorganger daarin 
aan hen persoonlijk stelde voor het merendeel van de kerkgangers de stimulans om zich ook 
geestelijk voor te gaan bereiden op het komende feest. Dat was voelbaar in de viering aan hun 
engagement en hun toe-eigening van de viering. 

4.7.2. Balans
4.7.2.1. Ritueel-liturgische strategieën

De voorganger in de GevM zet in zijn kerkdienst vijf ritueel-liturgische strategieën in: 

(1) Vasthouden aan de voorgeschreven ordo van een Woord- en Gebedsdienst uit eerbied 
voor de liturgische traditie en omwille van de herkenbaarheid voor de kerkgangers.

Deze eerste ritueel-liturgische strategie zet de voorganger in, enerzijds omdat hij vindt, 
dat hij als voorganger de vormgeving van de liturgie niet volledig zelf kan bepalen, anderzijds, 
omdat hij de herkenbaarheid van de structuur van de viering voor de kerkgangers een groot 
goed vindt (§ 4.2.1). De voorganger viert een Woord- en Gebedsdienst, waaraan hij – de 
voorschriften van het Beleidskader betreffende liturgie volgend492 – een uitreiking van de com-
munie verbindt. 

(2) Boete vieren als voorbereiding op weg naar Kerstmis. 
Een bijzondere, tweede ritueel-liturgische strategie is daarom het voornemen van de 

voorganger om van deze kerkdienst een boeteviering ter voorbereiding op het aanstaande 
kerstfeest te willen maken. Deze strategie conflicteert helaas met de eerste ritueel-liturgische 
strategie, omdat de voorganger zich onvoldoende heeft georiënteerd op de aanpassingen van 
de gebruikelijke orde van dienst, die vereist zijn voor een boeteviering.

(3) Vieren rondom het evangelie(boek) als symbolisch centrum van de ruimte en de rite.
De voorganger viert letterlijk rondom het Woord: de Bijbel op het altaar van de kerk in de 

GevM is daarvan het onmiskenbaar symbool. Het boek neemt een centrale plaats in. De voor-
ganger gebruikt de Bijbel als evangelieboek en omringt het boek met alle eerbiedsbetuigingen, 
die hem door de liturgische traditie worden aangereikt. Met deze derde ritueel-liturgische 
strategie hoopt hij te bereiken eerbied voor Gods Woord over te kunnen dragen aan zijn 
kerkgangers, in het bijzonder eerbied voor het Woord dat tot ons is gekomen in het evangelie. 

(4) Laten ervaren, dat liturgie vieren betekent: staan in het aanschijn van God.
Een vierde ritueel-liturgische strategie van de voorganger is, dat hij door zijn eigen rituele 

gedrag (veelvuldig in gebogen houding bidden) en zijn ritueel handelen een sfeer van eerbie-
dige nederigheid, van devotie en van rust probeert op te roepen, waaraan de kerkgangers als 
vanzelf gaan participeren. De voorganger probeert de kerkgangers te laten zien en ervaren, 
dat zij zich in de kerkdienst bevinden voor het aanschijn van God. De voorganger probeert 
door zijn ritueel gedrag te bewerkstelligen, dat zijn kerkgangers ‘open’ kunnen gaan voor het 

492  VAN IERSEL (2004a), IV, 8.
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mysterie. (§ 4.3, N26 en 4.4, N28).
(5) Bevorderen van de “participatie” van de kerkgangers door middel van samenzang.
De voorganger gebruikt, als vijfde ritueel-liturgische strategie de kerkzang als een ritueel-

liturgisch strategisch middel om “de participatie” van de kerkgangers te bevorderen (§ 4.2.2, 
N24).493 

4.7.2.2. Thema’s ter verdere bespreking
Op de eerste plaats zijn weer de vier algemeen geldende thema’s te noemen: ‘visie op voor-

gangerschap’, ‘ruimte en tijd’, ‘voorbereiding’ en ‘gevierde praxis versus voorgeschreven or-
do’.494

Wat het eerste van deze vier thema’s betreft: de voorganger in de GevM beschouwt de li-
turgie als ‘een mysterievol staan in het aangezicht van God’, wat hij vooral non-verbaal, in zijn 
rituele gedrag, tot uiting brengt (§ 4.3, N26 en 4.4, N28). De voorganger omschreef zijn liturgi-
sche taak als “mediator, overbrenger, voorganger in het bidden” (§ 44, N27 en 4.6.1). Daarmee 
brengt hij een nieuw aspect van voorganger-zijn ter sprake. 

Vervolgens verdient in het kader van het algemene thema ‘ruimte en tijd’ de inrichting 
van de kerkzaal in de GevM bijzondere opmerkzaamheid. In de GevM is de kerkzaal ingericht 
als een klassieke, katholieke kerk. Het ritueel-liturgische gebruik van de ruimte wordt door 
die ‘katholieke inrichting’ bepaald. Dat heeft twee gevolgen. Een eerste gevolg is, dat de na-
gestreefde oecumenische gezamenlijkheid geweld aan wordt gedaan. De dominee kan zich in 
deze katholieke kerkinrichting niet vinden en laat de kerkzaal voor zijn kerkdiensten anders 
inrichten. Hij viert ‘dwars’ op de lengteas van de kerkzaal. Een tweede gevolg is, dat er in de 
voorruimte van de kerkzaal bij wijze van Mariakapel een aparte hoek voor de Mariadevotie is 
ingericht, met daarvoor de kaarsentafels om devotielichtjes te branden. Zo gauw de kerkgan-
gers de ruimte betreden branden zij hun lichtjes daar. Het bij de gedetineerde kerkgangers zo 
geliefde kaarsenritueel wordt in de GevM daardoor volledig buiten de viering gehouden. Het 
is een privéritueel van de kerkgangers geworden. Ten slotte is er bij dit thema te noteren, dat 
het altaar vanwege de allesbepalende plaats die de Bijbel erop inneemt als voor een viering 
‘met de rug naar het volk’ is ingericht. 

Bij de bespreking van het thema ‘ gevierde praxis versus voorgeschreven ordo’, verdient de 
orde van dienst van de viering 14 december 2008 in de GevM extra aandacht, omdat er door 
de voorganger twee in feite conflicterende ordines met elkaar vervlochten zijn, te weten, ener-
zijds elementen uit de ordo van een Woorddienst, anderzijds enkele elementen uit de orde 
van dienst voor een viering van het sacrament van Boete en Verzoening. De dominantie van 
de ‘gewone’ orde van dienst voor een Woord- en Gebedsdienst over die van een boeteviering 
ontneemt aan de viering het bedoelde karakter. Ook de integratie van de Communiedienst 
in de Woorddienst en een onderling evenwichtige verhouding van de twee delen van zulk 
een samengestelde viering speelt in het kader van dit thema een rol (§ 4.2.1) Wat is – vanuit 
liturgiewetenschappelijk oogpunt – een goede vormgeving van een Communiedienst in aan-
sluiting op de Woorddienst? 

493  Vgl. ook Deel II, hoofdstuk 4, § 4.7.2.1, strategie (2). 
494  Vgl. Ibidem, hoofdstuk 2, § 4.7.2.2.
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Op de tweede plaats zijn er de volgende drie bijzondere thema’s met ‘gevolgen’ voor de 
ritualiteit: 

(1) Op de eerste plaats is er het contextueel belangrijke thema van het houden van een 
boeteviering (vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 6.3.3). 

(2) Als een tweede bijzonder thema is er het gebruik van een Bijbel, die als evangelieboek 
dient, en waaruit het evangelie daadwerkelijk wordt gelezen. Deze case is de enige, waarin dat 
gebeurt. 

(3) De voorganger zet de (relatief geringe) samenzang in als instrument om “participatie” 
van de kerkgangers aan de viering te bevorderen. 
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Hoofdstuk 6
“Talita, qumi” (Mk. 5:41)
(pastoraal motto van de voorganger) 

1.Vooraf 

1.1. Voorganger en andere gesprekspartners
Januari 2009 heb ik bezoeken gebracht aan een Huis van Bewaring (HvB) voor vrouwen. 

Ik duid deze inrichting in het vervolg van dit boek aan als ‘HvBV’. Mijn bezoeken aan het 
HvBV hadden plaats op dinsdag 13 januari 2009, op de zondag daaraanvolgend, 18 januari 
2009, en op dinsdag 20 januari 2009. 

De voorganger van het HvBV is pastoraal werkster. Zij is 45 jaar oud. Ze werkte al gerui-
me tijd bij Justitie, voordat zij katholiek justitiepastor werd. Terwijl zij in een andere functie 
werkte, ging zij theologie studeren. Zij studeerde in 2004 af, maar kwam al twee jaar eerder 
(2002) in dienst als justitiepastor. In het begin voelde zij zich onthand. Haar liturgische oplei-
ding tijdens de theologiestudie was in haar beleving “vooral praktisch van aard” in de zin van 
toeleiding naar kerkelijk liturgisch functioneren tijdens een stageperiode. Een deel van haar 
liturgische kennis komt voort uit wat zij zag gebeuren in de parochie, waar zij kerkte. Toen 
ze als justitiepastor werd aangesteld, had ze vooral het gevoel, dat ze “(…) het (‘binnen’) heel 
anders (zou gaan) doen” dan ze ‘buiten’ had meegemaakt. Daar moest ze van terugkomen. Ze 
heeft ontdekt dat de vrouwen, voor wie zij werkt, vooral de buitenlandse vrouwen, behoefte 
hebben aan een vaste structuur in de kerkdiensten. Ze viert nu, naar eigen zeggen, volgens een 
‘eigen’ vaste orde van dienst, “die wat moderner is” (dan de voorgeschreven ordo). 

Op dinsdag 13 januari 2009 heb ik een uitgebreid voorgesprek met de voorganger ge-
had. Op zondag 18 januari 2009 heb ik vervolgens een van de zondagse kerkdiensten in het 
HvBV participerend geobserveerd. Op dinsdag 20 januari 2009 heb ik een nagesprek over de 
geobserveerde kerkdienst gevoerd met de voorganger en informanteninterviews afgenomen 
bij drie ingesloten vrouwen495, die de kerkdienst de zondag daaraan voorafgaande hadden 
meegevierd. Aan het eind van de middag, op diezelfde dag, had ik ook nog een informanten-
interview met een vrijwilligster.496 

1.2. De kerkgemeenschap van het HvBV
In principe mag iedereen, die dat wil, in het HvBV aan de kerkdienst deelnemen. De 

ingeslotenen worden bij het opstaan gevraagd naar eventuele kerkgang. Wel zijn de vrouwen 
gehouden deel te nemen aan de kerkdienst die voor hun ‘kant’ bestemd is. Het HvBV is in-
gedeeld in een ‘A-kant’ en een ‘B-kant’, die de verdiepingen op de woonvleugel doorsnijden. 
Voor elke ‘kant’ is er een aparte kerkdienst voorzien, een om 09.30 en een om 10.45 uur. Ik 
heb de tweede kerkdienst, die van 10.45 uur, meegemaakt. 

Het HvBV heeft een groep van vijf kerkvrijwilligers. Zij wisselen elkaar af. Meestal zijn 
er twee of drie vrijwilligers bij de kerkdiensten aanwezig. De kerkgemeenschap van ‘binnen’ 
wordt bijna altijd versterkt door een koor van ‘buiten’. Naar de overtuiging van de voorganger 
“draagt het koor de kerkdienst mee”. Zij voelt zich door de aanwezigheid van een koor gerug-
gensteund bij wat zij doet of zegt in de kerkdienst. Het koor van ‘buiten’ maakt wezenlijk deel 

495  D. (28 jaar, rooms-katholiek en Surinaamse), M. (27 jaar, rooms-katholiek en Nederlandse), Y. (40 jaar, niet-gelovig 
opgevoed, maar van protestantsen huize en Nederlandse). 
496  L., 55 jaar, rooms-katholiek en Nederlandse.
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uit van de kerkgemeenschap ‘binnen’. Tijdens de kerkdiensten van 18 januari verzorgde het 
Sathya Sai Seva-koor van de Sai Seva Baba-organisatie de muzikale omlijsting van de kerk-
diensten. 

2. De kerk in het HvBV 

2.1.Beschrijving
De kerk in het HvBV is een vrij forse en hoge rechthoekige ruimte van ongeveer 9 bij 

14 meter. Drie muren van deze ruimte zijn wit behangen en worden in delen gedeeld door 
blauwgrijze half in de wand verzonken zuilen. De wand tegenover de toegangsdeuren is van 
baksteen. Deze wand heeft een granieten plint van ongeveer dertig centimeter hoog. Hoog 
boven aan deze bakstenen wand is een raampartij, met kleine vierkante glas-in-loodramen. 
De glas-in-loodramen zijn van blank glas of in gele en groenige tinten. Boven in de wand, 
waarin de toegangsdeuren zich bevinden, zijn smalle, langwerpige ramen van gewoon glas 
aangebracht. Op de vloer van de kerkzaal ligt een blauwgrijze vloerbedekking.

Rechts naast de toegangsdeuren is een wijwatervat opgehangen, dat voor de kerkgangers 
bij binnenkomst in de kerkzaal praktisch onbereikbaar is. In de linkerhoek meteen naast de 
toegangsdeuren bevindt zich een wenteltrap naar een bovenverdieping. Tegen de aanpalende 
wand is er een stereo-installatie. Voor deze wand staan de stoelen voor de kerkgangers in een 
drietal brede rijen (“halve maanopstelling”497) opgesteld. In de tegenoverliggende wand zijn 
een tweetal deuren van achterliggende kantoren. Daarvoor staat het altaar. Tussen het altaar 
en de stoelen voor de kerkgangers is een flinke ruimte open gelaten. 

Tegen de bakstenen wand tegenover de toegangsdeuren hangen op een hoogte van onge-
veer tachtig centimeter twee verwarmingsarmaturen, met een tussenruimte van ongeveer een 
meter. Rechts van die tussenruimte, ongeveer dertig centimeter boven de rechtse armatuur, is 
een console gemaakt met daarop een (niet afsluitbaar) tabernakel met een met bladgoud ver-
sierd deurtje, dat alleen tijdens de vieringen dienst doet. De geconsacreerde hosties worden 
buiten de diensten elders in een kast bewaard. Voor het tabernakel staat een piano met kruk. 
Daar weer voor tussen de muur en het altaar is plaats voor het koor. Daar staan een zestiental 
stoelen voor klaar. Op het deel van de witte wand achter deze stoelen is een reproductie van 
een icoon van de Moeder Gods van Vladimir gehangen.

In de tussenruimte tussen de verwarmingsarmaturen is – op dezelfde hoogte als de conso-
le met het tabernakel – een tweede console aangebracht, waarop een ongeveer dertig centime-
ter groot Mariabeeldje staat met een rood bloempotje. Daarvoor staat een kaarsentafel met op 
het plateau daarvan een standaard met drie lagen om waxinelichtjes op te zetten. Rechts voor 
de kaarsentafel staat een kandelaar, ongeveer zestig centimeter hoog, met een kleine paaskaars 
zonder jaartal. Meteen voor de linker verwarmingsarmatuur staat een even hoge zevenarmige 
kandelaar met kaarsen. Iets meer naar links, boven die armatuur hangt een groot houten kruis 
zonder corpus, ongeveer tachtig centimeter hoog en zestig centimeter breed. Links daarvan 
staat een grote palm. Over heel de wand is in een grote boog een gordijn te schuiven, zodat 
deze parafernalia, wanneer nodig, gemakkelijk aan het oog onttrokken kunnen worden. 

De altaartafel is onbedekt. Op het altaar staan in het midden een kleine boekstandaard, 
(vanuit de kerk gezien) links een schaalkandelaar met kaars en (weer vanuit de kerk gezien) 
rechts een geelkoperen kruisbeeld op een vierpotige bronzen voet. Links naast het kruisbeeld 
staat een flesvormige vaas met bloemen. Rechts naast het altaar staat een koperen lezenaar 

497  OSKAMP (2004), 63.
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van ongeveer een meter twintig hoog met een houten blad, waarop door de week een voorbe-
denschrift ligt en tijdens de kerkdienst een Bijbel.498 Daar weer achter staat een lectuurstan-
daard met voor de ingeslotenen bedoelde folders en brochures over voor hen belangrijke on-
derwerpen. Op de wand achter de altaartafel, tussen de deuren die zich daar bevinden, is een 
klein blauw geëmailleerd kruisje zonder corpus opgehangen, dat ongeveer vijftien centimeter 
hoog en breed is. Voor het deel van de witte wand tussen het altaar en de muur met de toe-
gangsdeuren staat een tweede tafel, wat kleiner van stuk, maar qua uitvoering hetzelfde als het 
altaar, die dienst doet als koffietafel. Daarboven hangt een gebatikte doek met fantasiesterren 
en bloemen. Vanuit de kerk gezien links van de toegangsdeuren staan tegen de achterwand 
nog enkele stoelen voor het bewarend personeel.

Figuur 18 en 19: Mariabeeld, tabernakel en altaar in de kerk van het HvBV

498  DE BIJBEL (1995).
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2.2. Plattegrond

Figuur 20: plattegrond van de kerk van het HvBV
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Legenda:

3. Observatieverslag van de kerkdienst, met tijdsschema in minuten

3.1. Zondag 18 januari 2009, 10.30-10.43 uur: laatste voorbereidingen 
1.Het is tegen half elf als ik de kerkzaal binnenkom. Er ligt, als eerder deze week, ook nu 

geen kleed of dwaal op de altaartafel. Vanuit de kerk bezien links achter de kaars is er nu een 
standaardje met twee wierookstokjes gereed gezet. Op de boekstandaard midden op de tafel lig-
gen de teksten voor de voorganger. Links daarvan ligt het voorbedenboek met een balpen. De 
flesvormige glazen vaas met bloemen is vervangen door een bronskleurige vaas met rozen. Op de 
lezenaar naast het altaar ligt de Bijbel. 

2. Er wordt gewacht op de komst van de kerkgangers. Ik raak in gesprek met wat leden van 
het gastkoor.499 Zij blijken verbonden aan de Sai Seva Baba beweging in Nederland en meer op 
te treden in gevangenissen en Huizen van Bewaring. Vanuit die ervaring zeggen ze mij, dat het 
er in een kerkdienst in een vrouwengevangenis heel anders aan toegaat dan in die in een man-
nengevangenis. De voorganger komt de kerkzaal binnen, gekleed in een beige gebedsmantel met 
een groene gebedsshawl die om haar hals en over haar rechterschouder is gedrapeerd. Ze draagt 

499  Het Sathya Sai Seva koor. Zie voor meer informatie over dit koor www.sathyasaisevakoor.nl [laatst geraadpleegd 21 
januari 2011].
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bijpassende beige pumps. Ik ga op een stoel naast de deur zitten, een plek vanwaar ik een goed 
overzicht heb. Naast mij hangt een wijwatervat, onzichtbaar voor wie binnenkomt in de kerk-
ruimte. Er wordt dan ook door niemand gebruik van gemaakt. 

3. De vrouwen die de kerkdienst willen meevieren, komen de kerkzaal binnen. Het zijn er 
vierendertig (34). Ze worden begeleid door twee bewaarsters.500 Er is een vrouw bij die kennelijk 
‘in beperkingen’ zit.501 Zij moet apart zitten bij de bewaarsters, in een hoek van de kerk. Er zijn 
drie vrijwilligers. De kerkgangers worden in de deur van de kerkzaal persoonlijk begroet door de 
voorganger, die ook de tijd vindt om zo nodig heel even een kort praatje met sommigen van hen 
te houden. De voorganger kent de meeste van de gedetineerde vrouwen bij name. Twee vrijwil-
ligers delen devotielichtjes in een rood cupje uit aan de kerkgangers, één per persoon. 

3.2. Observatie met tijdsschema 
10.44: De kerkdienst begint. De voorganger gaat in de ruimte tussen het altaar en de 

stoelen van de kerkgangers staan, heet de kerkgangers, en het koor welkom. Dan leidt ze het 
thema van de viering “Wat zoeken jullie?” (naar Joh.1:35-42) met een paar zinnen zakelijk in 
en maakt samen met alle aanwezigen een kruisteken: 

B54“…We horen vandaag een verhaal en dat verhaal gaat over Johannes de Doper en Jezus. En die Johannes 
de Doper stuurt zijn eigen leerlingen naar Jezus toe. Als we daar wat meer over willen horen dan kan dat straks 
allemaal. Maar laten wij gaan beginnen, zoals we dat altijd doen: In de naam van de Vader , de Zoon en de heilige 
Geest, amen”.

Dan gaat ze zitten op een vrije stoel op de eerste rij. Het koor stemt het openingslied aan. 
Het is een lied in het Sranan, 

 
B55: “Singi fu wan nyun libi.
Te son draibaka gi grontapu, te dungru tapu heri gron. Yu fesi, Masra de na tapu, fu tyari wan nyun libi kon 
(…)”.502

10.47: De voorganger gaat achter het altaar staan en nodigt uit om het “Gebed om verge-
ving” te bidden. Onmiddellijk gaat ze verder met een strofisch gebed, waarvan de twee laatste 
strofen door alle aanwezigen samen worden gebeden. De thematiek van het gebed is onze 
zondigheid tegenover God, die ontstaat, waar wij weigeren ons het lot van de naaste aan te 
trekken:

B56: “Gebed om vergeving:
U vroeg om mijn handen, om ze te gebruiken voor uw doel. Ik bood ze aan, eventjes, maar trok ze terug, want het 
werk was te moeilijk. U vroeg om mijn mond om tegen onrecht te protesteren. Ik fluisterde slechts wat woorden, 
bang om zelf beschuldigd te worden. U vroeg om mijn ogen om de pijn van de armoede te zien. Ik deed ze dicht, 

500 Vgl. voor hun functioneren Deel II, hoofdstuk 2, § 1.2. en hoofdstuk 5, § 4.6.2 
501  ‘(Alle) beperkingen’ houdt in dat de gedetineerde in het belang van het onderzoek wordt uitgesloten van alle sociale 
contacten in de inrichting (ook dus in de kerk), van bezoek van en telefoonverkeer met thuis. Postverkeer wordt door de 
rechter-commissaris gecontroleerd vóór doorzending. In sommige gevallen kan bovendien een verbod op tv-kijken, naar de 
radio luisteren en de krant lezen als beperking worden opgelegd. Vgl. ook Deel I, hoofdstuk 2, aantekening 154.
502  Gedetineerde V. was zo vriendelijk dit lied voor mij uit het Sranan te vertalen. Hij heeft zich op een dichterlijke manier 
van zijn taak gekweten: “Lied voor een nieuw leven (nieuwe dag). 1) Als de zon is ondergegaan, als de nacht is aangebroken, 
dan prijkt uw aangezicht, Heer, aan de hemel (maan) om een nieuw leven te scheppen. 2) O, Heer, leer ons het belang van dag en 
nacht; wij leggen ons vertrouwen in uw handen. De dageraad koesteren wij met een schoon geweten, en zo ook de nacht, Heer…” 
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want ik wilde geen ellende zien. U vroeg om mijn leven,opdat u via mij zou kunnen werken. Ik gaf u maar een 
beetje zodat ik niet betrokken kon raken. A: God, vergeef me als ik U dien alleen als het mij uitkomt, alleen 
op plekken waar het veilig is. Vergeef me, maak mij weer een nieuw, goed en oprecht mens. Amen”.503 

De voorganger leest het gebed op een meditatieve en ingetogen wijze voor. Ze heeft de 
handen gevouwen. De kerkgangers luisteren aandachtig, terwijl ze meelezen in hun liturgie-
boekje. De meesten bidden ook de twee laatste strofen hardop mee. Er volgt geen absolutie-
formule. 

10.49: De voorganger vraagt na het “Amen” van het “Gebed om vergeving” wie van de 
kerkgangers “deze keer de paaskaars wil aansteken”. De paaskaars staat samen met een kaar-
sentafel voor het Mariabeeld op de zijwand. Onmiddellijk meldt zich een kerkganger, die ter-
wijl ze naar voren komt, als om haar aanmelding te onderbouwen, zegt, dat “het haar laatste 
keer is”. De voorganger bevestigt dat: de vrouw mag komende week naar huis. De voorganger 
gaat ook naar de paaskaars en terwijl de kerkganger de paaskaars aansteekt, bidt de voorgan-
ger om zegen over het licht: 

B57: “Dat het licht van de paaskaars een licht mag zijn voor ons, wanneer het donker is. Een licht, dat al wat hard 
en koud is en versteend is, weer tot leven wekt. Licht dat mag stralen over ons allemaal en dat ons mooi doet zijn”.

Daarna worden er twee draagkaarsjes aangemaakt aan de paaskaars, die gegeven worden 
aan vrijwilligsters om het nu volgende kaarsenritueel in goede banen te leiden. De kerkgan-
gers komen naar voren en vormen een lange processieachtige rij in de open ruimte tussen de 
stoelen en de altaartafel. De bedoeling is dat zij hun kaarsjes op de kaarsentafel vóór het Ma-
riabeeld zetten; enkelen doen dat op de console van het beeld. De gang naar het Mariabeeld 
verloopt heel ordelijk. De voorganger sluit achter aan. Tijdens het kaarsenritueel zingt het 
koor de spiritual Swing low, sweet chariot. Onder het aansteken van de kaarsjes is het relatief 
stil in de kerk. Enkelen, die niet willen deelnemen aan het kaarsenritueel praten zachtjes met 
elkaar. De meesten luisteren en wachten op hun beurt of tot het ritueel voorbij is. 

10.56: Als zij als laatste haar eigen kaarsje heeft aangestoken, gaat de voorganger achter 
de altaartafel staan en nodigt iedereen uit om met haar het Weesgegroet te bidden. De meeste 
kerkgangers bidden mee. De voorganger heeft de handen gevouwen en de ogen dicht tijdens 
het bidden.

10.57: De voorganger vraagt wie de lezing uit het evangelie wil voorlezen. Ze zegt dat “L. 
(sc. vrijwilligster) (…) het evangelie in het Nederlands (zal) voorlezen” en dat ze verzuimt 
heeft vóór de kerkdienst te vragen wie van de kerkgangers het evangelie in het Engels en 
Spaans zullen lezen (naast in het Nederlands was de tekst in die talen in het liturgieboekje 
opgenomen). Die vraag stelt ze nu en een van de kerkgangers zegt dat zij het evangelie wel in 
het Nederlands wil voorlezen. Dat wordt haar toegestaan. De kerkganger – een Surinaamse 
– komt naar voren en krijgt toegefluisterd dat ze de Bijbel van de lezenaar moet nemen en op 
de altaartafel moet leggen. Intussen heeft de voorganger de boekstandaard terzijde geschoven, 
naar – voor haar – de rechterkant van het altaar. De vrouw die zal gaan lezen brengt de Bijbel 
naar het altaar. Ze leest vervolgens de perikoop Joh.1:35-42 voor. De tekst is volgens de Nieu-
we Bijbelvertaling. De lezer leest de tekst boven de Bijbel, maar uit het eigen liturgieboekje. 
De voorganger fluisterde haar in dat zo te doen. De lezer verslikt zich in de naam “Andreas”, 

503  Gedeeltelijk en aangepast overgenomen uit: J. Brock (2003), Geef ons heden ons dagelijks brood: bidden met de armen, 59, 
’s-Hertogenbosch: Nederlandse Missieraad.
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waarvoor ze “Anders” leest. Voor iemand die onvoorbereid een Bijbeltekst voordraagt leest ze 
verder goed en goed verstaanbaar. Ze besluit de lezing met: “Tot zover deze lezing”, waarop 
alleen de voorganger antwoordt met: “Wij danken God”. De voorganger staat tijdens de lezing 
naast haar aan de altaartafel. Ieder ander luistert zittend naar de lezing en leest ook mee uit 
het eigen liturgieboekje. Dat er goed wordt meegelezen blijkt uit het collectief en simultaan 
omslaan van de pagina. Er wordt niet in het Engels en evenmin in het Spaans gelezen. De lezer 
laat na de lezing de Bijbel opengeslagen op het altaar liggen.

10.59: Het koor zingt een tussenzang, Alleluia in canonvorm. De kerkgangers willen zicht-
baar graag meezingen, sommigen proberen het ook, maar krijgen met dit vierstemmige koor 
niet echt de kans.

11.00: De voorganger gaat in de tussenruimte tussen het altaar en de stoelen van de kerk-
gangers staan en begint haar preek. In het liturgieboekje is die aangeduid met “Woorden bij 
het Woord”. Ze heeft haar preek uitgeschreven en heeft de tekst in beide handen. Ze leest de 
tekst van haar preek voor, terwijl ze tegelijkertijd toch zoveel mogelijk de kerkgangers pro-
beert aan te kijken. De kerkgangers luisteren heel aandachtig naar de preek: 

B58: Twee weken geleden was ik bij een vriendin van mij op visite. Ze heeft drie kinderen en haar oudste, een 
jongen van 14, moest van haar zijn huiswerk gaan maken. Toen hij daarmee klaar was kwam hij naar beneden 
en vroeg of ik hem wilde overhoren. Vak: Nederlands. Onderwerp: interviews. Hij had moeten leren wat voor 
soort vragen je moest stellen wanneer je iets van iemand te weten wilde komen. (…) Zo was dat ook in 
de tijd van Jezus en Johannes de Doper. De Farizeeën, de mensen van de wet, waren nieuwsgierig naar die 
bijzondere man, Johannes de Doper. Ze wilden wel eens weten wat hij daar in de rivier de Jordaan allemaal 
uitspookte. (…) De leerlingen van Johannes de Doper luisteren wel naar wat hij zegt maar zijn niet van die 
vragenstellers. Wanneer Johannes de Doper op een dag zegt: zie daar is het Lam Gods dan vragen ze niks maar 
ze doen wel iets. (…) Ze gaan achter het Lam Gods, achter Jezus, aan. Zonder ook maar één ding te vragen. 
(…) Het is Jezus die na een poosje omkijkt en aan die twee leerlingen een vraag stelt. (…) Hij zegt: Wat 
zoeken jullie? Hij raakt die twee leerlingen daarmee recht in het hart. Wat zoeken we? Het kan best zo zijn dat 
ook ons dat wordt gevraagd: Wat zoek jij?(…) een plek om je veilig te voelen. Het lijkt dan ook niet voor niets 
te zijn dat die twee leerlingen van Johannes, die nu leerling worden van Jezus, zeggen: Waar logeert u? Is voor 
hen de plek waar Jezus is een veilige plek? (…) Wat ik jullie wil zeggen: Doet Jezus jou goed, dan vertel het 
een ander. Jezus doet mij goed daarom vertel ik jullie dit. Ik wens jullie ontvankelijkheid toe, sta open om te 
kijken wat er leeft in je hart. Ga op zoek naar wat je precies verlangt en kijk of Jezus daar van betekenis kan 
zijn. Amen”. 

Het “Amen”van de voorganger wordt door een aantal kerkgangers ‘beaamd’.

11.08: De voorganger gaat weer achter de altaartafel staan en vraagt wie er deze keer wie-
rook wil komen branden. De vraag hoeft maar half gesteld te worden. Onmiddellijk meldt 
zich een van de kerkgangers die graag de wierookstokjes wil aansteken. 

11.09: De voorganger vraagt om stilte: “Laten we stil worden, stil worden om te bidden”. 
Er volgt een stilte van ongeveer vijf seconden. Dan begint de voorganger aan de “Voorbede”; 
ze bidt in het Engels, Frans en Spaans als aanhef “Uit de diepten roepen wij U, Heer, Heer, 
luister naar ons roepen, verhoor ons bidden” (naar Ps.130: 1-2). Dan vervolgt ze – in het Ne-
derlands – met de eerste voorbede. Deze en volgende voorbeden worden recht uit het hart ge-
formuleerd. De voorganger heeft onder het bidden de ogen gesloten en de handen gevouwen. 
De kerkgangers luisteren stil naar iedere voorbede. Sommigen hebben hun handen gevouwen 
en het hoofd gebogen. Deze eerste voorbede is een korte samenvatting van het thema van de 
viering en van de zojuist gehouden preek: 
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B59:“ Goede God, ontvankelijkheid, open staan, zoeken naar wat er leeft in ons binnenste, zoeken waar we 
naar verlangen, het lijkt zo gewoon en toch is het moeilijk. Want wat verlangen wij precies? Wij verlangen 
naar zachtheid, naar liefde, naar mooi leven. Goede God, geef dat wij in deze periode ontvankelijk kunnen 
zijn, ontvankelijk voor U. Ontvankelijk voor de mensen naast ons, dat we kunnen kijken met open ogen naar 
wat er leeft in ons hart”.

11.10: Als acclamatie op de voorbede zingt het koor: “O Lord, hear my prayer, (…), when 
I call answer me. O Lord, hear my prayer, (…), come and listen to me”. Een aantal kerkgangers 
probeert met het koor mee te zingen. 

11.11: De voorganger vervolgt met de tweede voorbede, de ogen weer gesloten en de 
handen gevouwen. De thematiek van de viering wordt verlaten. De voorbede gaat over de 
werkelijkheid van de detentie: 

B60: “Goede God, wij bidden voor hen die wij missen, onze kinderen, onze partners, onze familie, onze vrien-
den. De afstand tussen hen en ons is groot. Muren staan om dit huis heen. Geef dat wij elkaar blijven zien, 
geef dat wij van elkaar blijven houden, ondanks de muren, ondanks het prikkeldraad. Goede God, wees bij 
hen en wees bij ons”. 

Onder deze tweede voorbede beginnen een paar kerkgangers te huilen. Een vrijwilligster 
staat meteen op en reikt hun een papieren zakdoekje aan. 

11.12: Het koor acclameert: “Be with me, my Lord, (…), Oh my Lord, please hold me. 
Don’t leave me, my Lord, (…), And don’t let me go”. Weer zingt een aantal vrouwen voorzich-
tig met het koor mee. 

11.13: De voorganger bidt de derde voorbede voor de gestorvenen. Ze heeft de ogen weer 
gesloten en de handen gevouwen:

B61:“Goede God, wij willen bidden voor onze lieve doden, mensen die er niet meer zijn en die we nog mis-
sen. Goede God, wij vertrouwen erop dat zij bij U zijn, daar waar het goed, licht, warm is. Wij zijn mensen die 
moeten leven met een gemis. Geef ons troost”.

Een kerkganger aan – van mij uit gezien – de andere kant van de kerkzaal begint onder 
deze voorbede hard te huilen. Er snelt weer een vrijwilligster toe met een papieren zakdoekje. 
Deze vrijwilligster zit aan dezelfde kant van de kerkzaal als ik en moet voor alle stoelen langs 
naar de andere kant van de kerkzaal. Er kijken kerkgangers verstoord op. Het koor acclameert 
op de voorbede met: “Please guide me, my Lord, (…), Oh my Lord, please guide me. Please 
guide me back home, to where I belong, home to where I come from”. 

11.14: Dan bidt de voorganger het slotgebed

B62:“Goede God, wij willen tot slot bidden voor onszelf. Wij, vrouwen hier in de P.I. (…), vrouwen met pijn, 
met verdriet. Vrouwen die zich soms eenzaam voelen, alleen daar waar toch zoveel mensen zijn. God geef 
ons kracht om deze periode door te komen. Geef ons houvast en laat ons opstaan. Laat ons aan een nieuwe 
toekomst beginnen. Wees bij ons. Dat al onze gebeden, en de gebeden uit het intentieboek, met de wierook 
mogen opstijgen naar de Eeuwige, Die bij ons is, Die bij ons was en Die altijd bij ons zal zijn, tot in de eeuwen 
der eeuwen. Amen”. 

11.15: De voorganger gaat naar het tabernakel tegen de zijwand van de kerkzaal en haalt 
daar een zilveren ciborie en een zilveren pyxis met geconsacreerde hosties. Ze zet beide aan 
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de voorkant op de altaartafel en gaat zelf weer achter het altaar staan.
11.16: De voorganger bidt het “Gebed aan tafel”. Ze bidt het gebed alleen, met de handen 

gevouwen. De kerkgangers bidden luisterend en lezend in hun liturgieboekje mee. Het gebed 
herinnert aan de manier van leven van Jezus “die ons heeft geleerd hoe we kunnen leven en 
hoe we gelukkig kunnen worden”. Het gebed herinnert ook aan “het Joodse Paasmaal” dat 
Jezus “op de avond voor zijn lijden en dood” vierde met zijn vrienden. Toen “gaf Hij zichzelf 
in de gaven van brood en wijn”:

B63: “ Gebed aan tafel:
Goede God, wij zijn hier bij elkaar om samen de maaltijd van Jezus, uw zoon, te vieren. Wij willen tegen elkaar 
en tegen U zeggen dat ons dat raakt. Wij willen Hem niet vergeten, want Hij heeft ons geleerd hoe we kunnen 
leven en hoe we gelukkig kunnen worden. Hij deed het ons voor. Hij troostte mensen met verdriet, haalde 
mensen uit de put die het moeilijk hadden. Hij ging op bezoek bij mensen die alleen waren, deelde brood met 
hen die honger hadden. Hij ging op bezoek bij zieken en de mensen die vreemdeling waren maakte Hij tot zijn 
vrienden. Overal waar Hij kwam bracht Hij mensen bij elkaar. Hij geloofde in hun kracht en wees hen de goede 
weg. Overal waar Hij kwam vervulde Hij mensen met vreugde. Hij wilde zelfs zijn leven voor hen geven, en dat 
deed Hij ook. Op de avond voor zijn lijden en dood, toen Hij met zijn vrienden het Joodse Paasmaal vierde, gaf 
Hij zichzelf in de gaven van brood en wijn. En vroeg zijn leerlingen dit steeds opnieuw te doen. Daarom delen 
wij nu het brood met elkaar, wij geloven dat Hij zo onder ons leeft. Dat wij elkaar gelukkig kunnen maken door 
Hem. Daarom bidden wij ook zoals Hij dat aan zijn vrienden leerde…”. 

De voorganger gaat meteen verder met een uitnodiging om samen het Onzevader te bid-
den: “…ik wil jullie uitnodigen om hier een kring te maken om samen het Onzevader te bid-
den”. 

11.18: Er wordt een grote kring gemaakt. Op een paar kerkgangers na neemt iedereen deel 
aan de kring, ook de koorzangers. De kring wordt zo groot, dat er zelfs een tweede rij achter 
de kring moet worden gevormd. Iedereen geeft elkaar een hand. Het koor zingt het lied Abba, 
Vader. De eerste strofe in het Nederlands, de tweede strofe in het Engels en de derde strofe in 
het Sranan.504 De meeste kerkgangers (die hun liturgieboekje op de stoel hebben laten liggen) 
kunnen niet met het koor meezingen. Maar enkele kerkgangers kennen de tekst van buiten 
en zingen mee.

11.21: Tussen de tweede en de derde strofe van het lied Abba, Vader zegt de voorganger: 
“Bidden wij het Onzevader ieder in haar eigen taal en op haar eigen manier”. Dat gebeurt. De 
piano speelt onder het bidden van het Onzevader de melodie van het lied door. Dan wordt de 
laatste strofe van het lied gezongen.

11.22: De voorganger nodigt uit de vrede te wisselen: “En overal waar Jezus mensen ont-
moette, mensen die Hij tegenkwam, daar zei Hij tegen: ‘Vrede voor jou’. En ik wil tegen jullie 
zeggen: ‘Vrede voor jou, vrede met jezelf, vrede met de ander en vrede met God’. Wens elkaar 
de vrede toe”. De vrede wordt uitgewisseld, door sommige kerkgangers ook met de twee be-
waarsters. Er zijn er die elkaar omhelzen en zoenen, de meesten geven elkaar een hand. 

11.24: De voorganger gaat, als iedereen weer zit, voor het altaar staan, neemt de ciborie 
van het altaar en deelt de communie uit. Een aantal van de kerkgangers gaat ter communie. 
De voorganger reikt de communie heel persoonlijk uit. Ze kijkt iedereen aan en noemt zo 
mogelijk de naam van de communicant. Meestal is dat het geval. Ze zegt als ze de commu-
nie aanreikt: “Brood dat leven geeft voor jou, N.N.”. De koorleden communiceren, terwijl 

504  Vgl. hierboven, Deel II, hoofdstuk 4, § 3.2, B32 en 4.2.1, aantekening 402.
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de voorganger de communie uitreikt aan de kerkgangers, door de pyxis met hosties van het 
altaar te nemen en aan elkaar door te geven.

11.27: De voorganger brengt de ciborie en pyxis weer terug naar het tabernakel, sluit dat 
en gaat achter het altaar staan. Daar slaat ze de Bijbel dicht, schuift hem terzijde, zet de boek-
standaard met haar teksten weer in het midden, neemt de Bijbel van de tafel en legt hem terug 
op de lezenaar. Daarna gaat ze op een stoel op de eerste rij zitten. Het koor heeft inmiddels 
een Zuid-Afrikaans lied in het isiZulu ingezet: 

B64: “Thina siwze
Thina sizwe esintsundu, sikalela izwe lethu, elathathwa nga mamhlope, mabayek’umhlaba wethu, (...) ”.505

11.29: De kerkgangers applaudisseren voor het koor. De voorganger is onderwijl weer 
achter het altaar gaan staan en draagt de “Slotgedachte” uit het liturgieboekje voor:

B65: “Slotgedachte:
Jij die mij zoekt, Jij die mij vindt. Jij die iets nieuws met mij begint en die mij om doet keren naar waar het leven 
wordt geleefd en ieder die om toekomst geeft het leven nieuw kan leren. Jij die mij ziet met andere ogen, bij Jou 
zal ik een iemand zijn, gezien, gekend, bevestigd zijn en volop leven mogen”. 

Na de slotgedachte wordt het koor bedankt voor de muzikale ondersteuning van de vie-
ring. Er wordt opnieuw geapplaudisseerd voor het koor. 

11.30: Het slotlied wordt gezongen. Het is een simpele regel: “We wandelen in het licht 
van God”, die in meerdere talen – isiZulu, Sranan, Papiaments en Engels – gezongen wordt. 
De voorganger begint na de eerste regels mee te klappen op de maat van het lied. Een aantal 
kerkgangers gaat staan en doet haar na. De lezer van het evangelie komt dan ineens van haar 
plaats en begint een reidans (een polonaise) in de ruimte tussen de stoelen voor de kerkgan-
gers en de altaartafel. Ze wordt gevolgd door een aantal kerkgangers, een aantal koorleden, 
de voorganger en een vrijwilligster. Met een echte hoge ‘tongyell’ eindigt de dans. Er wordt 
geapplaudisseerd en gelachen. De dansers gaan weer op hun plaats zitten.

11.34: De voorganger strekt staande voor het altaar in de tussenruimte haar handen uit 
over de kerkgangers in een orante-gebaar. Het wordt meteen stil. Ze zegt dat “wij (…) God 
(gaan) vragen om zijn zegen”. Aan het eind van het zegengebed maakt ze een kruisteken; ie-
dereen doet dat met haar:

B66: “God die vóór ons is om ons de weg te wijzen. God die achter ons is om ons een duwtje in de rug te geven.
God die onder ons is, om ons te helpen opstaan, wanneer we gevallen zijn. God die naast ons is om ons te omar-
men. God die bij ons is. In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest, amen”. 

 
11.35: De voorganger wenst iedereen een goede week toe. Er wordt door enkele kerkgan-

gers weer geapplaudisseerd. Bij de koffietafel wordt koffie geschonken.

505  Vgl. voor de vertaling: www.ekayasolutions.com/FRS003/FRS003ClassLectures/ThinaSiswe.pdf. [laatst geraadpleegd 21 
januari 2011]: “We, the African nation, we cry for our country that was taken by the white people. They must leave our land 
alone, they must leave our land alone. We, the children of Africa, are crying for Africa that was taken by the white people. They 
must leave our land alone, they must leave our land alone…”.
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4. Nadere beschrijving en eerste aanzet tot analyse, interpretatie en evaluatie 
 
4.1. Het gebruik van de kerk

De grootte van de kerkzaal van het HvBV biedt alle mogelijkheden tot een zeer ruimtelijke 
inrichting (§ 2.1). Dat geeft aan de ruimte een aparte, open sfeer, waarbinnen niemand zich 
‘teveel’ kan voelen. De ruimte straalt als het ware naar iedereen, die daar tijdens de kerk-
diensten wil verblijven, ontvankelijkheid uit. De warme aankleding van de kerk met haar 
blauwgrijze vloerbedekking, en haar offwhite wanden met blauwgetinte zuiltjes en haar grote 
bakstenen muur met glas-in-loodramen bovenin, dragen daaraan bij. Ook staan de stoelen 
voor de kerkgangers in “halvemaanopstelling”, een opstelling, waarvan Paul Oskamp meent – 
we zagen dat al eerder – , dat zij “zowel nabijheid als ruimte” biedt.506 

De kerk van het HvBV wordt in haar geheel gebruikt tijdens de kerkdienst. Tijdens de 
Woorddienst is de grote open ruimte tussen de stoelen en het altaar niet alleen een forum 
voor de voorganger om de kerkgangers toe te spreken in de preek en om de communie uit te 
reiken tijdens de Communiedienst, maar ook een ruimte waarin zich voor het kaarsenritueel 
een lange processieachtige rij naar het Mariabeeld en de daarvoor staande kaarsentafel kan 
vormen (§ 3.2, 10.49). Die tussenruimte kan zonder al te veel problemen ook worden gebruikt 
om in twee grote kringen het Onzevader te bidden (§ 3.2, 11.18). Het grote aantal kerkgangers 
vormde daarvoor geen enkele belemmering. Onder het slotlied was er zelfs voldoende ruimte 
om de kerkgangers, koorleden en vrijwilligers, die dat wilden, te laten deelnemen aan de 
spontaan geïnitieerde reidans (§ 3.2, 11.30). 

Behalve voor het kaarsenritueel, tijdens het bidden van het Onzevader en bij de commu-
niegang, blijven de kerkgangers gedurende de rest van de viering op hun stoelen zitten. Alleen 
onder het slotlied ging een aantal kerkgangers spontaan staan (§ 3.2, 11.30). Maar omdat er 
zoveel beweging is op de genoemde andere momenten werkt dat blijven zitten niet statisch. 
De voorganger zelf gaat alleen op die momenten, waarop zij gebedsteksten uitspreekt, achter 
het altaar staan, waarop de boekstandaard met haar teksten zich bevindt (§ 3.2, 10.47; 10.57; 
11.08-11.09; 11.16; 11.27; 11.29). Op alle andere momenten bevindt zij zich in de ruimte 
tussen de stoelen van de kerkgangers en het altaar, of zit zij op een vrije stoel op de eerste rij 
tussen de kerkgangers. 

Het koor heeft een eigen plaats in de kerk, die wordt bepaald door de piano. Bij de piano 
zijn voor de koorleden stoelen klaargezet (§ 2.1). Omdat de piano vóór het tabernakel is opge-
steld, staat en zit het koor eveneens voor het tabernakel. Dat is nog wel bereikbaar, maar wordt 
door het koor in feite aan het zicht onttrokken. In een zo ruime kerk als die van het HvBV 
zou een andere plaats denkbaar en geschikter zijn. Het komt ook de geloofsopvoeding van de 
kerkgangers niet ten goede. Per slot van rekening is het tabernakel de plaats, waar ‘het heilige’ 
wordt bewaard. Dat moet te zien zijn aan de wijze waarop ermee omgegaan wordt, zowel in 
het ritueel van de liturgie als daar buiten.507 

506  OSKAMP (2004), 63.
507  Vgl. voor een vergelijkbare situatie Deel II, hoofdstuk 8, § 4.1.
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De hoek, die speciaal is ingericht om er na afloop van de kerkdienst elkaar bij een kopje 
koffie of thee te ontmoeten, wordt daar toch niet exclusief voor gebruikt. Omdat de ruimte 
tussen altaar en stoelen van de kerkgangers zo ruim bemeten is, nodigt die ruimte als vanzelf 
uit om daarvan ook tijdens het koffiedrinken gebruik te maken. De hele kerkruimte wordt 
daardoor na afloop van de kerkdienst gebruikt als een plaats voor onderlinge ontmoeting.

Hoewel het altaar midden voor de wand tegenover de stoelen van de kerkgangers is ge-
plaatst, wekt het toch niet de indruk centraal te staan in de ruimte. Dat er bloemen opstaan, 
een kaars en een kruis en dat er een wierookstaafje op wordt gebrand, doet daaraan niets af. 
De voorganger die het altaar feitelijk als lezenaar gebruikt, de positie van het koor, onmid-
dellijk (vanuit de kerk gezien) links naast het altaar, de (storende) toegangsdeuren van kan-
toren recht achter het altaar en ten slotte de aan het altaar bijna identieke koffietafel niet ver 
daarnaast, versterken de indruk, dat het altaar eerder een noodzakelijk kerkmeubel is, dan 
een werkelijk liturgisch centrum. Er zijn plannen om de situatie te verbeteren. Er wordt – zo 
vertelde de voorganger mij in het voorgesprek van 13 januari 2009 – over gedacht om over de 
hele lengte van de wand achter het altaar een gordijn aan te brengen, dat tijdens de kerkdien-
sten de achterliggende kantoren aan het oog kan onttrekken. Misschien dat een gordijn het 
altaar meer in het centrum plaatst. 

De kerk van het HvBV kan men in zekere zin als polycentrisch beschouwen: er is meer 
dan een liturgisch centrum aan te wijzen. Het tweede, en in de beleving van de kerkgangers 
vermoedelijk echte liturgische centrum is te vinden aan de bakstenen muur van de kerk. Die 
muur valt wie de kerk binnengaat onmiddellijk op door zijn anders zijn en door wat er aan 
bevestigd is. Daar bevindt zich het Mariabeeld, te midden van het tabernakel en een groot 
houten kruis. Voor het Mariabeeld staat de paaskaars opgesteld, samen met de kaarsentafel, 
waarop de kaarsjes van de kerkgangers tijdens de kerkdienst zullen branden. Daar in de buurt 
staat nog een zevenarmige kandelaar met kaarsen (§ 2.1). Naar het Mariabeeld trekken de 
kerkgangers tijdens het kaarsenritueel om daarbij hun aan de paaskaars ontstoken devotie-
lichtje neer te zetten en er hun hoogstpersoonlijke gebeden te doen. Dat wordt door de kerk-
gangers waarschijnlijk ook beleefd als het hoogtepunt van de viering (§ 4.3). In de tijd, dat ik 
het HvBV bezocht waren de ingesloten vrouwen, samen met stagières van ‘buiten’ bezig voor 
het Mariabeeld een passende achtergrond, als een troon, te ontwerpen, waardoor het Maria-
beeld in de totale kerkruimte nog meer accent zal krijgen.

4.2. Structuur en voorbereiding van de kerkdienst
4.2.1. De structuur van de kerkdienst 

De kerkdienst lijkt op het eerste zicht een ‘normale’ Woord- en Communiedienst. Er wordt 
gebeden, gelezen uit de Schrift en gepreekt, er worden voorbeden gebeden tot besluit van de 
Dienst van het Woord. Daarna worden ciborie en pyxis vanuit het tabernakel naar het altaar 
gebracht, er wordt een communiegebed gebeden, waarop het Onzevader volgt. Dan volgt de 
communie-uitreiking, en wordt de viering afgesloten met een gebed, slotlied en zegen. Het 
scenario of de structuur van de viering laat zich als volgt in schema brengen:
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•• “Welkom” (met kruisteken)
•• “Openingslied: Singi fu wan nyun libi”
•• “Gebed om vergeving”
•• “Kaarsen branden” , 

 -ingeleid door ontsteken paaskaars en lichtzegen; 
 -processie naar Mariabeeld en devotielichtjes branden, 
 waaronder gezongen wordt ‘Swing low, sweet chariot’
 -afsluitend “Wees gegroet”
•• “Luisteren naar het Woord”: Joh. 1: 35-42 

 in de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004
•• “Alleluia canon”
•• “Woorden bij het Woord” (de preek)
•• “Voorbede” met gezongen acclamatie: ‘O, Lord, hear my prayer’
•• “Gebed aan tafel”
•• “Onze Vader”, omgeven door coupletten van Abba, Vader
•• “Vredeswens”
•• “Delen van het brood”
•• “Lied: Thina Sizwe”
•• “Slotgedachte”
•• “Slotlied: Siyahamba”
•• Zegen

Figuur 21: de kerkdienst van 18 januari 2009 in het HvBV 

Het bovenstaande schema laat zien, dat er met name in de Dienst van het Woord veran-
deringen in de normale orde van dienst zijn aangebracht. De openingsriten zijn gereduceerd 
tot een kort welkom en een zakelijke inhoudelijke mededeling over de Schriftlezing van de 
viering (§ 3.2, B54). Daarop volgt het “Openingslied” in het Sranan. Het koor dat is uitgeno-
digd voor de viering zingt kennelijk graag liederen in vreemde talen uit andere culturen.508 
Dat gebeurt ook aan het einde van de dienst. Met veel goede wil is het lied Singi fu wan nyun 
libi qua tekst te interpreteren als een lied dat bruikbaar is in de morgen. De titel kan vertaald 
worden als ‘lied voor een nieuw leven’ of als ‘lied voor een nieuwe dag’. De tekst van de strofen 
toont aan, dat het lied voor de avond of nacht bedoeld is. De in het lied gevolgde tijdsrekening 
is er een als de liturgische, waarbij een nieuwe dag begint met het vallen van de avond (§ 3.2, 
B55). Vermoedelijk wisten noch het koor, noch de voorganger wat de woorden van het lied 
betekenen en is het alleen om de melodieuze klanken ervan gekozen. Maar er namen – naar 
verderop blijkt (§ 4.3) – Sranansprekende kerkgangers deel aan de viering. Op hen moet dit 
avondlied als openingslied in de morgen vreemd zijn overgekomen. Het “Gebed om verge-

508  Het merendeel van de liederen behoort tot het repertoire van het Sathya Sai Seva koor. Voor het lied Abba, Vader zie 
hierboven, aantekening 402. De acclamatie O Lord hear my prayer bij de voorbeden maakt deel uit van het repertoire van 
Taizé (Jacques Berthier; Ateliers et Presses de Taizé, 1982). Voor wat de herkomst van de overige liederen betreft (voor zover 
te achterhalen): Swing low, sweet chariot is een traditionele Afro-Amerikaanse spiritual. Siya Lamba is oorspronkelijk een 
Zuid-Afrikaans lied, rond 1950 gecomponeerd door Andries van Tonder en later in het isiZulu vertaald door Thabo Mkize. 
[bron: Wikipedia, laatst geraadpleegd 14 juni 2011]. Voor het lied Thina Sizwe zie hierboven, aantekening 505 en verderop, 
aantekening 513.
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ving” sluit de openingsriten niet alleen af, het is er ook de kern van. Het functioneert door 
de wijze van voordracht als een presidentieel openingsgebed, waarop een acclamatie van de 
kerkgemeenschap volgt (§ 3.2, B56).

Meteen daarop volgt het ontsteken van de paaskaars in de vorm van een klein lucerna-
rium509, een lichtzegen, die over het licht van de paaskaars als symbool van de verrezen Chris-
tus wordt uitgesproken (§ 3.2, B57). Naar de tekst van die lichtzegen te zien geeft is het strikt 
genomen niet zozeer een zegen over het licht, als wel een zegen over de kerkgemeenschap, 
die mag staan in het schijnsel van dit licht. Aansluitend volgt een tweede lichtritueel, het 
kaarsenritueel. Alle kerkgangers stellen zich, wanneer het moment voor het kaarsenritueel ge-
komen is, meteen daarvoor op in de ruimte tussen hun stoelen en het altaar. Daardoor krijgt 
de gang naar het Mariabeeld, waarbij de brandende devotielichtjes zullen worden neergezet, 
het karakter van een (langzame) processie, dat wordt onderstreept, doordat zij begeleid wordt 
door koorzang. Het kaarsenritueel wordt afgesloten met een gezamenlijk gebeden Weesge-
groet, waarvoor de voorganger zich opstelt achter de altaartafel. Dat is de plaats, vanwaar de 
voorganger alle gebedsteksten leest. Ze heeft tijdens het bidden van het Weesgegroet haar ogen 
dicht: ze gebruikt geen tekst; ze zou ook voor het Mariabeeld kunnen blijven staan. Kennelijk 
wordt de voorganger gestuurd door een ‘rituele logica’, die voorschrijft alle gebeden te bidden 
vanachter het altaar (§ 3.2, 10.56). 

Op het kaarsenritueel volgt de Schriftlezing. Er is maar één lezing voorzien, die uit het 
evangelie, die voor zondag 18 januari 2009 was aangewezen in het leesrooster: Joh. 1:35-42 
(§ 3.2, 10.57).510 Normaal gesproken wordt de lezing in meerdere talen voorgelezen. Een van 
de aanwezige vrijwilligers doet dat in het Nederlands. Enkelen uit de ingesloten kerkgangers 
in andere talen. In de aanloop naar de kerkdienst van 18 januari 2009 had de voorganger 
verzuimd daarvoor lezers aan te zoeken onder de ingesloten vrouwen. Daarom werd op 18 ja-
nuari 2009 de Schriftlezing maar één keer, in het Nederlands, gelezen. Een van de Surinaamse 
vrouwen meldde zich spontaan om dat te doen. Na de Schriftlezing zingt het koor een Alleluia 
bij wijze van acclamatie op het evangelie. Deze Alleluia wordt als canon gezongen; dat is er 
reden van, dat de kerkgangers zich niet of nauwelijks in deze zang (kunnen) invoegen, terwijl 
ze dat wel graag zouden willen (§ 3.2, 10.59). Daarna volgt de preek (§ 3.2, B58). Na de preek 
wordt de Woorddienst afgesloten met voorbeden, die worden ingeleid door het branden van 
wierook (§ 3.2, 11.08). De voorbeden duren – met acclamatie – vijf minuten; ze worden in 
alle rust gebeden (§ 3.2, B59, B60, B61). De voorbeden worden (vanwege de volgende Com-
muniedienst) niet afgesloten met het gezamenlijk gebeden Onzevader, maar met een ‘eigen’ 
slotgebed (§ 3.2, B62). 

Het begin van de Tafel- of Communiedienst wordt gemarkeerd door een stilzwijgend ha-
len van een ciborie en pyxis met geconsacreerde hosties, die de voorganger vóór op het altaar 
zet. Er wordt door de voorganger niet gezegd, waar zij de geconsacreerde hosties vandaan 
heeft (bijvoorbeeld: ‘van de kerk ‘buiten’, van een parochie in de buurt’, of: ‘van de parochie 
waar wij in deze inrichting bij horen’, of – wat het geval was –: ‘van de parochie waar ik bij 
hoor’).511 Daarmee blijft de Communiedienst wat betreft haar ‘kerkelijke wortels’ een beetje in 
de lucht hangen. Vanachter het altaar bidt zij het “Gebed aan tafel” (§ 3.2, B63). In het liturgie-
boekje van de kerkgangers werd deze titel zo afgedrukt, zoals ik hem hier citeer: “Gebed” met 

509  Vgl. VISMANS (1965-1968), k. 1621-1624, ‘Lucernarium’. Normaal gesproken hoort een lucernarium als ‘zegen over de 
lamp’ thuis in de vallende avond; vandaar dat lucernarium ook als aanduiding voor het avondofficie wordt gebruikt; Idem, 
‘Lucernarium’, II, k. 1623-1624. Hier gaat het om het zegenkarakter van het ritueel.
510  LECTIONARIUM (1969), nr.115, 224.
511  Vgl. ook Deel II, hoofdstuk 5, § 4.3. 
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een hoofdletter, “tafel” met een kleine letter. Door de eenvoudige formulering ‘aan tafel’ kan 
deze rubriek aan deze kerkgangers (met een geloof dat vooral uit oude herinneringen bestaat) 
suggereren, dat het om enig welke tafel gaat en om samen bidden voor het eten. Maar naar 
inhoud is het “Gebed aan tafel” een mooi, eenvoudig communiegebed. Het spreekt God aan, 
een aanspreking die uiteindelijk leidt tot de benoeming van God als “onze Vader”. In het gebed 
wordt na de aanspreking van God gezegd, dat deze biddende kerkgemeenschap de “maaltijd 
van Jezus, uw zoon” wil gaan vieren en “dat dat ons raakt”. In eenvoudige bewoordingen wordt 
hier aan God dankbaarheid uitgesproken voor het feit dat deze gemeenschap als kerk mag 
vieren aan de Tafel van Jezus. Die dankbaarheid gaat gepaard met ontroering. Die ontroering 
wordt gevoed door de anamnese van wat God – in zijn Zoon Jezus – voor ons heeft bewerk-
stelligd, tot en met in het teken van het gebroken brood: wegen naar geluk voor elkaar. 

De opsomming van wat Jezus in Gods Naam voor ons gedaan heeft in de anamnese doet 
vanwege de vernoeming van hongerigen, zieken en vreemdelingen onmiddellijk denken aan 
de reeks goede werken aan de naaste, die we vinden in Mt. 25:31-40. In Mt.25: 36c, welk vers 
in brede kring gezien wordt als ware het de ‘wapenspreuk’ van het justitiepastoraat, wordt 
het bezoek aan gevangenen genoemd, met wie Jezus zich in dit hoofdstuk van Matteüs onder 
anderen identificeert. ‘Gevangenenbezoekers’ hadden zich in de persoon van de aanwezige 
vrijwilligers met hun ‘clientèle’, de ingesloten kerkgangers, verzameld rondom de Tafel met het 
gebroken brood in de kerk van het HvBV. Die gegevenheid konden de (onbekend gebleven512) 
schrijvers van deze tekst niet kennen. Zij hebben de vermelding van de gevangenen als cate-
gorie van zorgbehoevenden vermoedelijk weggelaten uit hun tekst, omdat Jezus zelf – voor 
zover wij weten – nooit ‘actief ’ is geweest voor gevangenen. Maar de voorganger van de kerk-
dienst van 18 januari 2009 in het HvBV wist wel van de aanwezigheid van haar vrijwilligers 
en had zich door de bestaande tekst van dit communiegebed kunnen laten inspireren om als 
aanvulling daarop op een of andere manier ook betekenis te geven aan wat deze mensen week 
in, week uit in Jezus’ Naam doen voor haar kerkgangers. Dit temeer, daar er voor de vrijwil-
ligers niet gebeden was in de voorbeden (§ 3.2, B59-62). Bovendien vierde de voorganger met 
gevangenen rondom het gebroken brood. Het communiegebed zou er sterker door gecontex-
tualiseeerd zijn.

Het communiegebed leidt het Onzevader in, dat iedereen bidt in zijn eigen taal en dat 
wordt omgeven wordt door het meertalig lied Abba, Vader. Voordat het Onzevader gebeden 
gaat worden wordt er een kring gemaakt, terwijl iedereen tegelijkertijd haar buurvrouw een 
hand geeft, waardoor een lange gebedsketen ontstaat. Het is een ritueel vol saamhorigheid (§ 
3.2, B51), die haar hoogtepunt vindt in het onderling uitwisselen van de vrede door middel van 
een handdruk, een omhelzing of een kus (§ 3.2, 11.22). Na de rituelen rondom het Onzevader 
en het uitwisselen van de vredewens volgt de communie-uitreiking. De voorganger maakt het 
ritueel persoonlijk door de naam van de communicant te noemen. Ze doet dat in het kader 
van een aangepaste, meer begrijpelijke uitreikingsformule, waarin de communicant wordt 
aangesproken (“Brood dat leven geeft voor jou, N.N.” (§ 3.2, 11.24)). 

Het koor zingt na de communie een communielied. Vermoedelijk is het lied ook nu weer 
gekozen om de melodieuze klank en is er niemand onder de koorleden, die de vertaling van 
het in het isiZulu gestelde lied heeft opgezocht. Misschien ligt die verantwoordelijkheid trou-
wens niet op de eerste plaats bij het koor (dat gast is in de viering en recht heeft op zijn eigen 
repertoire), maar bij de gastvrouw van het koor, de voorganger. Zij is de verantwoordelijke 
voor wat er gebeurt in de kerkdienst, die zij leidt. Ik kom in de volgende paragraaf terug op 

512  De voorganger kon haar bron niet meer terugvinden. 
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de kwestie van de verantwoordelijkheid voor de kerkzang in het HvBV. In het notenapparaat 
bij paragraaf 3.2 (§ 3.2, B64) heb ik de vertaling, die ik op internet gevonden heb, weergegeven. 
Het lied blijkt een politiek lied te zijn, waarin verwijten aan de blanken (“the white people”) 
worden gedaan, omdat zij de Afrikanen (“the African nation”) het land hebben ontstolen. Het 
land is in dit lied metafoor voor de eigen Afrikaanse identiteit. Het lijkt een lied van het ANC 
te zijn; het werd in de zeventiger jaren van de vorige eeuw vaak gezongen tijdens uitvaarten 
van politieke antiapartheidsactivisten.513 Deze gegevens roepen de vraag op, of een politiek 
en polariserend lied in het algemeen wel geschikt is voor de liturgie. Voor dit lied geldt deze 
vraag temeer vanwege het moment, waarop het in de kerkdienst van 18 januari 2009 gezongen 
wordt: na de communie. 

Dan volgen de slotriten, een presidentieel slotgebed, dat vagelijk “Slotgedachte” heet (§ 
3.2, 11.29, B65), het slotlied, waarvan de zang uitloopt op een spontane reidans in de grote 
ruimte tussen de stoelen van de kerkgangers en het altaar (§ 3.2, 11.30), en de slotzegen, die 
opmerkelijke overeenkomsten laat zien met die uit de GevM (hoofdstuk 5, § 3.2, 11.37, B53 en 
hier § 3.2,11.34, B66). 

4.2.2. De voorbereiding; overwegingen en praktijken van de voorganger 
Op 13 januari 2009 heb ik met de voorganger van het HvBV een uitgebreid voorgesprek 

gehouden, waarin ook haar visie op liturgie en liturgisch voorgangerschap ter sprake kwam. 
Toen het woord ‘voorbereiding’ viel, vertelde zij, dat er in haar beginjaar 2002 door de toen-
malige leidinggevenden van het rooms-katholiek justitiepastoraat noch aan het organiseren 
van een algemene, theoretische voorbereiding op liturgisch voorgaan in een justitiële instel-
ling, noch aan het bieden van praktische begeleiding daarvan aandacht werd geschonken. Dat 
is vreemd. Als we de samenstellers van het Liturgisch Werkboek voor Justitiepastores mogen 
geloven, is het voorgaan in de liturgie in de bijzondere context van justitiële inrichtingen geen 
eenvoudige zaak en vereist zij bijzondere competenties.514 Ook het Duitse episcopaat is in zijn 
brief over de Gefängnisseelsorge dezelfde mening toegedaan.515 

Er lijkt niet veel te zijn veranderd na 2002. In haar stagetijd had de voorganger in het kader 
van een toeleiding tot het basispastoraat een korte praktische liturgische opleiding gevolgd, 
waardoor ze zich ook in de justitiële inrichting enigszins kon handhaven (§ 1.1). Zij vertelt 
over het voorgaan in haar eerste kerkdienst in een justitiële inrichting en over haar ideeën in 
die begintijd:

N33: “Ik had het nog nooit gedaan … – ja een keer gelezen of zo, … en een beetje piano gespeeld bij een koor. 
Maar verder niks, hè. (Interviewer: “En nou moest je voorgaan” ). “Zo! Ja! Nou had ik wel eens vaker in de kerk ge-
zeten, dat scheelt, en ik dacht van, ik had in het begin het idee, ik ga dat eens heel anders doen…Ik dacht, laat ik 
eerst beginnen met wat ik ken, het bekende stramien, zeg maar, en dan ga ik daarna gewoon dingen bedenken, 
hoe dat ik dat anders kan doen, hoe dat ik dat moderner kan doen, of leuker, of weet ik wat. Maar al gauw bleek 
dat die vrouwen, die mijn taal niet spreken, dat die niet zitten te wachten op allerlei andere moderne dingen 
die ik dan wel zou willen en die altijd in het Nederlands zijn of zo. Dat is gewoon lastig. Dus ik heb besloten om 
dat toch maar een beetje te laten varen. Anders weten zij niet wat er gebeurt. Als je een normaal stramien hebt, 
weten buitenlandse vrouwen wat er gebeurt…

513  Zie voor deze info: www.ekayasolutions.com/FRS003/FRS003ClassLectures/ThinaSiswe.pdf. [laatst geraadpleegd 21 
januari 2011].
514  VAN DUN & OENEMA (1997), Woord vooraf, 1-2 en Deel I, hoofdstuk 2, § 8.2.
515  DIE DEUTSCHEN BISCHÖFE (2006), 61-62 en Deel I, hoofdstuk 2, § 7.3.
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In het begin van haar carrière als justitiepastor beschouwde de voorganger “het bekende 
stramien” slechts als een vertrekpunt van haar liturgisch handelen, omdat ze van plan was 
vierenderwijs te gaan ontdekken, wat er beter en anders kon. Een voorganger in de liturgie 
kan ter voorbereiding op een aankomende viering in zijn studeerkamer allerlei aanpassingen 
van en vernieuwingen in de tot dan toe gevierde liturgie bedenken. Het is de vraag of de 
gelovigen altijd van zulk een creativiteit gediend zijn. Al gauw bleek de voorganger van het 
HvBV, dat haar buitenlandse kerkgangers een kerkdienst, die anders van opbouw was dan 
ze van ‘thuis’ gewend waren, niet echt op prijs stelden. Juist omdat zij de Nederlandse taal 
niet machtig zijn, hebben zij houvast aan een voor hen als ‘katholiek’ herkenbare orde van 
dienst. In een kerkdienst met een wisselende, onbekende orde van dienst kunnen zij vanwege 
de taalbarrière niet gemakkelijk herkennen wat hun bekend is vanuit de kerk thuis. Daarom 
kiest de voorganger in het HvBV er principieel voor om bij de voorbereiding van haar kerk-
diensten vast te houden aan wat zij “de normale orde van dienst” noemt (lees: de ordo van de 
Romeinse ritus). We stoten hier op een strategisch belangrijke kwaliteit van de Romeinse orde 
van dienst: de Romeinse ordo is, vanwege haar mondiale karakter ook internationaal (her)
kenbaar voor rooms-katholieke gelovigen. En zij is – naast andere middelen – inzetbaar om 
de taalbarrière die de liturgische communicatie in internationaal georiënteerde en veeltalige 
geloofsgemeenschappen kan belemmeren (enigszins) op te heffen.

De voorganger viert Woord- en Communiediensten. Zij volgt daarvoor in grote lijnen de 
ordo van de eucharistieviering, waarbij het eucharistisch gebed is vervangen door een com-
muniegebed. Zowel pastoraal-liturgische als spirituele redenen hebben de voorganger tot deze 
keuze gebracht, omdat zij – en naar mij voorkomt terecht – van mening is, dat de communie 
anders onvoldoende verband houdt met wat daaraan voorafgaande in de liturgie is gevierd en 
er daardoor door de kerkgangers niet goed naar de communie kan worden toegeleefd. 

De voorganger had in haar beginperiode ook uitgesproken ideeën over het Schriftgebruik 
in haar kerkdiensten. Haar kerkdiensten waren in de begintijd feministisch van opzet. Vrou-
wenverhalen uit het Oude en Nieuwe Testament leverden de voorganger thema’s voor de vie-
ringen en rolmodellen aan de vrouwen, die de kerkdiensten in het HvBV bijwoonden. Maar 
de voorganger kwam tot de ontdekking, dat haar eclectische omgang met de Schrift en de fe-
ministisch toegespitste thematisering van haar kerkdiensten zich – ook in haar eigen beleving 
– niet altijd even goed verdroegen met de theologische inhoud en identiteit van de katholieke 
liturgie. In het hart van die liturgie, in welke vorm zij ook gevierd wordt, is er immers de ei-
genlijke Liturg, de Heer. En welke thematiek er ook in die liturgie aan de orde gesteld wordt, 
wanneer zij de gelovigen uiteindelijk niet kan brengen bij de Heer en “door Hem en met Hem 
en in Hem”516 tot God, bewerkt zij eerder verwarring dan dat ze aan de viering bijdraagt. De 
voorganger zei daarover:

N34: “Wat ik in het begin deed, ik was natuurlijk met feministische theologie bezig en ik dacht, weet je, ik ga alle 
vrouwenverhalen uit de Bijbel plukken en daar ga ik vieringen rondom heen doen. Dat kan makkelijk, toch? Ik 
heb dat in het begin heel veel gedaan, echt alle oudtestamentische vrouwen zijn aan bod, nou alle, maar veel zijn 
aan bod gekomen, ook uit het Nieuwe Testament, en ik merkte, dat als ik die vrouwen uit het Oude Testament, 
eh…, behandelde, zal ik maar zeggen, dat ik dan het zo raar vond om – want ik hou altijd Woord- en Com-
muniediensten – om dan met Jezus op de proppen te komen. Dat was eh…, dat kwam zo uit het niets. Dat was 
echt heel raar (lacht)...”

516  ALTAARMISSAAL (1979), 695-714 en VII-LXXVI, passim.
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Het heeft de voorganger uiteindelijk ertoe gebracht – zij het ook op aanmaning van de 
toenmalige hoofdaalmoezenier John Hendrickx – te kiezen voor de Schriftlezingen die voor 
de zondagen worden aangewezen volgens de driejarige cyclus van het officiële leesrooster. 
De katholieke kerkdiensten sporen daardoor ook beter met die van de dominee, waarmee 
zij worden afgewisseld. Ook de dominee volgt het driejarige liturgische leesrooster. De lectio 
continua van het leesrooster kan zo in de protestantse en de katholieke kerkdiensten worden 
volgehouden. Soms neemt de voorganger de lezingen van het leesrooster met tegenzin als the-
matisch uitgangspunt voor haar kerkdiensten, met name wanneer de aangewezen perikopen 
(op het eerste gezicht) nauwelijks iets te zeggen hebben aan de ingesloten kerkgangers. 

De evangelielezing is voor de voorganger van het HvBV het vertrekpunt bij haar litur-
gische voorbereidingen. De inhoud daarvan bepaalt ook die van de preek. De voorganger 
streeft ernaar om middels de preek de boodschap van het evangelie midden in de leefwereld 
van de ingesloten kerkgangers te plaatsen. Ik kom daar in paragraaf 4.5 op terug. De voorgan-
ger bereidt haar kerkdiensten alleen voor. Er vindt met niemand vooroverleg plaats; er is geen 
liturgische werkgroep. In de week voor de kerkdienst verricht zij al een aantal voorbereidende 
werkzaamheden, zoals het schrijven of zoeken van teksten voor de gebeden, het verzamelen 
van de teksten van de te zingen liederen. Bij alle bedrijvigheid daarvoor werkt zij ‘in haar 
hoofd’ tegelijkertijd al het thema van het evangelie en de preek uit. 

N35: “…Ik begin bij de lezing, ik volg nu het rooster. En dat is ook heel handig met de dominee samen...Ik kies 
altijd alleen de evangelielezing. Dat is om de tijd, ik wil ook altijd de lezing in twee talen gelezen hebben, in het 
Nederlands en een andere taal. Wat ik heel erg belangrijk vind: ik vind twee dingen van de liturgie het belang-
rijkste. Ik vind de voorbeden belangrijk, die vind ik heel belangrijk, omdat ik merk, dat er heel serieus gebeden 
wordt, over het algemeen hè, het is muisstil en mensen zijn er door geraakt. Ik verzin ter plekke voorbeden, ik 
ga ze niet van tevoren met mooie woorden, hè, op papier zetten, ik verzin ze gewoon ter plekke. Dus dat vind 
ik een belangrijk onderdeel. En ik vind het belangrijkst de preek. Wat ik daar vooral belangrijk van vind is dat er 
duidelijke taal wordt gesproken, die aansluit bij hun belevingswereld. En ik schroom niet om dingen van mijzelf 
te vertellen. Ik denk, als je iets geeft van jezelf, krijg je ook wat terug. Ik probeer ook altijd te beginnen in de 
gewone leefwereld en dan naar het evangelieverhaal toe te werken…” 

Op de vrijdag vóór de kerkdienst neemt zij alle tijd om in alle rust de preek op schrift 
voor te bereiden. Haar homiletische methodiek is helder: in de preek wordt het voorgelezen 
evangelieverhaal in een andere, eenvoudiger taal en bekeken door de ogen van vrouwen van 
nu andermaal aan de kerkgangers voorgehouden. Soms betekent dat, dat de voorganger, naar 
eigen zeggen, alleen wat highlights van een theologisch gecompliceerder verhaal probeert over 
te brengen, als het kan in het perspectief van de beleving van vrouwen. Het mysterie van Pa-
sen bijvoorbeeld zal zij proberen invoelbaar te maken voor haar kerkgangers door de figuur 
van Maria van Magdala en haar beleving van de ontdekking van het lege graf en de ontmoe-
ting met de verrezen Heer voor het voetlicht te halen (vgl. Joh. 20:1-18). Als liturgische Bij-
belvertaling gebruikt de voorganger de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004517 of soms de Groot 
Nieuws Bijbel.518 Er wordt gerekend op een vrijwilliger of vrijwilligster om het evangelie in 
het Nederlands voor te lezen. Een gedetineerde native speaker leest het verhaal vervolgens in 

517  De Nieuwe Bijbelvertaling, die in zes van de acht onderzochte cases wordt gebruikt (vgl. ook Deel II, hoofdstukken 
2, 4, 5, 7, 8) werd in 2004 bezorgd onder auspiciën van het Nederlands Bijbelgenootschap te Amsterdam en de Katholieke 
Bijbelstichting te ’s-Hertogenbosch.
518  De Groot Nieuws Bijbel, de Bijbel in de omgangstaal, (1983, herzien in 1996), is een uitgave van het Nederlands 
Bijbelgenootschap te Amsterdam en de Katholieke Bijbelstichting te Boxtel/’s-Hertogenbosch.



Hoofdstuk 6 | 249

een van de onder de kerkgangers gesproken vreemde talen voor. In geval van nood draagt de 
voorganger de evangelielezing zelf voor in het Nederlands. 

Als de voorganger zelf de gebeden maakt, schrijft zij alleen het openingsgebed, het com-
muniegebed en het slotgebed uit. Zij kan de teksten van deze gebeden ook van anderen over-
nemen. Dat was het geval in de viering van 18 januari 2009. Deze drie gebeden neemt zij ook 
op in het liturgieboekje. Dat geldt ook voor de tekst van het Weesgegroet, dat gebeden wordt 
als afsluiting van het kaarsenritueel. De voorbeden formuleert zij, zoals haar hart haar ingeeft 
(N35). Dat maakt de voorbeden ook flexibel van vorm: er kan ingevoegd worden op verzoek 
van de kerkgangers, die ofwel vragen om gebed voor deze of gene intentie, of hun intenties in 
het intentieboek hebben geschreven om door de voorganger voor te laten dragen, of spontaan 
opstaan onder de voorbeden en zelf hun voorbede bidden. De voorganger leidt de voorbeden 
altijd in met een veeltalig bidden van Ps. 30:1-2 (§ 3.2, 11.09).

Het kiezen van liederen, die passen bij het thema van de evangelielezing blijkt vanwege 
de principiële keuze om de kerkdiensten muzikaal te laten ondersteunen door ‘levende mu-
ziek van buiten’ een moeilijke zaak. Er is bij de zondagse kerkdiensten bijna altijd een koor 
te gast, waarvan het volledige repertoire meestal niet aan de voorganger bekend is. Toch wil 
de voorganger de liederen graag afdrukken in het liturgieboekje. Er zijn koren die zich van 
te voren inlezen in de thematiek van het evangelieverhaal; soms is het de dirigent die vooraf 
ter zake van de liedkeuze overleg pleegt met de voorganger. Er zijn ook koren die het minder 
goed doen; soms bepalen de koren pas vlak voor de kerkdienst wat ze zullen gaan zingen. De 
voorganger is niet alleen van mening, dat een koor haar kan ondersteunen, het is ook belang-
rijk voor de kerkgangers, dat er mensen van ‘buiten’ komen meevieren. De kerkdienst wint er 
voor hen mee aan gewicht. De kerkgangers waarderen de koren die in de kerkdienst komen 
zingen ook grotelijks. Ze laten dat merken doordat ze meedoen: ze gaan staan, ze dansen, ze 
klappen ritmisch mee. Of ze luisteren. Want het hoeft voor hen niet perse allemaal swingend 
te zijn. Onlangs was er een koor, dat a capella klassieke muziek ten gehore bracht. Het was een 
zeer zuiver zingend koor. Het had alle aandacht en waardering van de kerkgangers. 

Bij de voorbereiding van de kerkdienst maakt de voorganger geen gebruik van de officiële 
liturgische boeken. Soms maakt ze gebruik van het Liturgisch Werkboek voor Justitiepasto-
res 519, soms van de Liturgietips op de website van het rooms-katholiek Justitiepastoraat.520 Va-
ker maakt zij gebruik van praktisch liturgisch voorbeeldmateriaal uit haar eigen boekenkast, 
voornamelijk voor ‘vrouwenliturgie’. Voor elke kerkdienst stelt de voorganger een liturgie-
boekje samen. Het thema van de kerkdienst wordt op de omslag daarvan als titel aangegeven. 
In het liturgieboekje zijn de teksten van de te zingen liederen en de meeste gebeden (waaron-
der ook het Weesgegroet (!), maar niet het Onzevader – dat wordt door ieder in de eigen taal 
gebeden) opgenomen. De voorbeden, die door de voorganger op het moment zelf en al naar 
haar gemoed haar ingeeft worden geformuleerd, worden alleen met een rubriek aangegeven. 
De tekst van het zegengebed ontbreekt eveneens in het boekje. Ook de zegen wordt met een 
rubriek vermeld. De Schriftlezing is integraal in een Nederlandse, Engelse en Spaanse verta-
ling in het liturgieboekje afgedrukt. Een aantal passende zwart-wit illustraties illumineert de 
teksten. Het geheel ziet er verzorgd uit. 

519  VAN DUN & OENEMA (1997).
520  www.gevangenispastor.nl > In de Bajeskerk >.
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4.3. Het rituele handelen
De voorganger van het HvBV streeft ernaar om haar kerkgangers in de kerkdiensten ‘in 

beweging te brengen’, los te weken uit de apathie die veel kerkgangers ‘buiten’ in haar beleving 
vaak aan den dag leggen in de liturgie. De voorganger wil dynamisch vieren vanuit het hart, 
dat is met emotie én oog voor wat zij bij haar kerkgangers aan emotie losmaakt. Tegenover 
de apathie stelt zij de empathie, waarmee zij wil voorgaan en die ze ook wil oproepen bij haar 
kerkgangers. Empathie met God en zijn liefdevol en heilsgericht omgaan met ons, mensen, 
dat in de liturgie gevierd wordt; empathie ook met elkaar en elkaars gevoelens, die in de litur-
gie voor God uitgesproken mogen worden. 

Een krachtige stimulus om deze stijl van vieren te bevorderen ziet de voorganger in de 
inzet van ‘sterke’ ritualiteit in de kerkdienst. Daartoe maakt zij gebruik van het kaarsenritueel 
dat eigen is aan de liturgie in de justitiële inrichting en zeer geliefd bij de ingesloten kerkgan-
gers; van de spontaneïteit waarmee de kerkgangers sowieso al meebidden en ‘meedoen’521 
(meer door hun lichamelijkheid (staan, klappen en dansen) dan door meezingen) met de 
koren die de liturgie komen opluisteren; van de intensiteit, waarmee door iedereen tijdens de 
voorbeden gebeden wordt (er is, zo zegt de voorganger, “anders dan ‘buiten’ zo vaak,‘binnen’ 
niemand die het bidden storend al geld bijeen zit te zoeken voor de collecte” – er wordt in 
het HvBV immers niet gecollecteerd522); van de deelname aan de gebedsketen die tijdens het 
bidden van het Onzevader door alle aanwezigen gevormd wordt; van de warmte waarmee de 
kerkgangers elkaar vrede wensen; van het samen delen – als teken van eenheid met Jezus en 
met elkaar – van het gebroken brood.

De boodschap die de voorganger in de kerkdiensten aan haar kerkgangers door ritueel en 
woord wil meegeven is: 

N36: “Je kunt twee dingen doen als het niet goed gaat in je leven: je kunt in een hoekje gaan zitten en gaan zitten 
wachten tot het overgaat, en je kunt opstaan. En nu ben ik voor dat laatste en dat wil ik altijd heel goed duidelijk 
maken”. (Interviewer: “Waarom zeg je opstaan?”) “Je kunt ook wat gaan doen… Gaan doen met je leven… doe 
iets positiefs met je leven… Ga iets doen in die zin, dat ook je leven verandert. Dat het een ander leven wordt 
dan wat het was, want het is niet goed geweest voorheen, anders was je hier niet terecht gekomen, hè…Zoiets. 
En als er nou een voorbeeld is van eh…, in de Bijbel staan meer verhalen van opstanding, nou ja, van ‘meisje 
sta op’, weet je, die genezingen, “Talita, qumi”, ja, dan denk ik, er zijn zoveel…,ja, ik vind dat een mooi beeld, 
ja…”(Interviewer: “En dat zou ik kunnen horen, zondag, tussen de regels door, dat jij zegt: ‘Sta nou eens op’?”523) 
“Dat zou kunnen, dat weet ik nog niet…Ik wil vooral dat die vrouwen die hier zitten, die zijn, die hebben bijna 
zonder uitzondering een ontzettend laag zelfbeeld en ik wil ook dat zij weten dat zij eh, … tenminste in Gods 
ogen waardevolle mensen zijn. Dat wil ik ook laten horen…En als zij dat zelf ook willen zijn, dat ze dat dan ook 
kunnen laten zien naar andere mensen toe...Zoiets…En ook al vindt verder niemand anders dat, dat God dat 
op zijn minst vindt…” 

Wanneer de tijd voor de kerkdienst gekomen is en de kerkgangers zich verzameld hebben 
voor de kerkdienst, gaat de voorganger in de deuropening van de kerkzaal staan om iedereen 
die aan de viering wil gaan deelnemen persoonlijk welkom te heten (§ 3.1, 3). Deze eerste ont-
moeting tussen kerkgangers en voorganger wordt belangrijk gevonden: er wordt ruim tijd aan 

521  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 4.5.
522  Vgl. echter ook VAN DUN (2009), 328.
523  Dat gebeurde spontaan tijdens de voorbeden. De voorganger bad: “(…) God, geef ons kracht om deze periode door te 
komen. Geef ons houvast en laat ons opstaan. Laat ons aan een nieuwe toekomst beginnen (cursivering vD). Wees bij ons…”; 
vgl. hierboven, § 3.2, 11.14, B49. 
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gespendeerd; de voorganger kent bijna iedereen en heeft voor bijna iedereen een persoonlijk 
woord. Van de dubbele openslaande deuren van de kerkzaal is één deur gesloten gehouden. 
Elke kerkganger moet daardoor de voorganger wel ontmoeten. Niemand kan haar uit de weg 
gaan. Zo gauw de kerkgangers de kerkzaal binnen zijn, worden ze opgevangen door de vrij-
willigers, die hen eveneens begroeten. Twee van hen delen bovendien waxinelichtjes uit, één 
per persoon, voor het kaarsenritueel tijdens de kerkdienst. 

De kerkdienst begint door deze uitgebreide begroeting vooraf met een persoonlijk ge-
kleurd ‘poortritueel’, waardoor de kerkgangers zich welkom weten, maar dat niet alleen: zij 
weten zich – met wat hen bezig houdt – ook verzekerd van de aandacht van de voorganger 
en haar vrijwilligers. Het poortritueel in het HvBV heeft een andere inhoud dan het ritueel 
wisselen van een handdruk in de kliniek door de kerkgangers met de voorganger vóór het 
betreden van de kapel.524 Daar was sprake van een stilzwijgende zending tot voorgaan door de 
verzamelde gemeenteleden aan de voorganger, zoals die in de protestantse traditie door een 
ouderling van dienst aan de predikant wordt gegeven. In de kliniek was er een ‘beweging’ van 
de kerkgangers naar de voorganger. In het HvBV is er sprake van een omgekeerde ‘beweging’, 
van de voorganger (en haar vrijwilligers) naar de kerkgangers. 

Dit poortritueel zet de toon voor de gehele viering. Het vindt, hoewel het strikt genomen 
daarvan te onderscheiden is doordat de viering formeel pas begonnen wordt met het samen 
maken van een kruisteken, als iedereen in de kerk een plaatsje gevonden heeft (§ 3.2, 10.44), 
een vervolg in de andere, liturgische rituelen van de kerkdienst. Toch kan men vragen stel-
len bij dit ‘sterk’ werkende poortritueel: naast de toegangsdeur van de kerkzaal hangt een 
wijwatervat (§ 2.1). Het poortritueel verhindert de kerkgangers, die dat zouden willen, daar 
gebruik van te maken en zichzelf te zegenen. Als zij de voorganger gepasseerd zijn, lopen de 
kerkgangers als het ware in een ‘fuik’ van hen eveneens onthalende vrijwilligers. Ook zou men 
bij dit poortritueel de opmerkingen kunnen herhalen, die Andries Govaart en Willem Marie 
Speelman maken ter zake van een al te uitgebreide en te persoonlijke begroeting van de kerk-
gangers door de voorganger: dat hij ervoor moet waken, dat hij zich niet te veel als gastheer 
gedraagt en daardoor “ (…) de ruimte van de werkelijke gastheer (bezet). In de liturgie is het 
de Ene, die het volk verzamelt, die ons samenroept rond woord en tafel…”. Beide auteurs noe-
men nog meer nadelen van deze beginopstelling van een voorganger. De gerichtheid van een 
voorganger “op de ontmoeting met deze en gene en op herkenning” plaatst hem volgens hen 
al van meet af aan tegenover de kerkgangers. Aan het begin van een viering zou een dergelijke 
uitgebreide aandacht voor de (begroeting van de) kerkgangers ten slotte “(…) ook verstrooi-
ing teweeg (brengen) en (…) ten koste (gaan) van de concentratie”.525 Daar staat tegenover, 
dat de voorganger onder het openingslied te midden van de kerkgangers gaat zitten, op de 
eerste rij. Misschien dat dit gegeven de kritiek van Govaart en Speelman op een uitgebreide 
persoonlijke begroeting vanwege het ‘tegenover’ relativeert. 

Na het openingslied volgt een boeteritueel (§ 3.2, B56). De voorganger bidt vier strofen 
van een “Gebed om vergeving”, de kerkgangers zeggen samen bij wijze van acclamatie de 
twee laatste strofen. Het gebed is geschreven in de ‘ik-vorm’. Een “Gebed om vergeving” in de 
‘ik-vorm’ lijkt mij per definitie een ‘sterke’ formule. Het laat de bidder geen ruimte om zich 
te verschuilen achter een collectiviteit, het is zijn eigen doen en laten dat hem om vergeving 
doet vragen. 526 Vooral in het justitiepastoraat blijkt het omgaan met en het verdiepen van een 

524  Deel II, hoofdstuk 2, § 3.1, 4 en 4.3.
525  GOVAART & SPEELMAN (2006), 21.
526  Zie Deel III, hoofdstuk 2, § 4.3.3.1. 
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persoonlijk schuldbesef een ietwat moeizame onderneming vanwege een (te) grote terughou-
dendheid bij de justitiepredikanten en -pastores.527 Daarom is het jammer, dat de voorganger 
de eerste vier strofen van het “Gebed om vergeving” voor haarzelf heeft gereserveerd en alleen 
de twee laatste strofen aan de kerkgangers heeft gelaten. Die twee laatste strofen zijn overigens 
de enige, waarin het woord ‘vergeven’ voorkomt. Misschien dat daarom die strofen door de 
kerkgangers gezegd worden. Anderzijds neemt het “Gebed om vergeving” de plaats in van het 
openingsgebed. Misschien dat het gebed daarom is opgedeeld in een (groter) tekstdeel voor 
de voorganger en een (kleiner) afsluitend tekstdeel voor de kerkgangers.

Op het “Gebed om vergeving” volgt het eerste lucernarium (§ 3.2, B57). Een van de kerk-
gangers wordt uitgenodigd om de paaskaars te komen aansteken. Het is een door de kerkgan-
gers graag vervulde eretaak. De vrouw die zich meteen aanmeldt om dat deze keer te mogen 
doen geeft daarom ook argumenten, waarom zij er eerder voor in aanmerking zou komen dan 
anderen: “het is mijn laatste keer”, want in de loop van de komende week zit haar detentie erop 
(§ 3.2, 10.49). Wanneer de paaskaars is aangestoken bidt de voorganger een zegengebed over 
de aanwezigen. Terwijl de tekst van het gebed wendingen kent, die wij ook vinden in teksten 
die handelen over het ‘werken van de Geest’528, eindigt het gebed, in aanmerking nemend wat 
de voorganger daarover zei (N36), geheel in lijn met de boodschap, die zij aan de kerkgangers 
wil meegeven: “…Licht dat mag stralen over ons allemaal en dat ons mooi doet zijn…”. Na de 
lichtzegen worden twee kaarsjes aan de paaskaars ontstoken, waarmee de kerkgangers straks, 
tijdens het tweede lichtritueel, het kaarsenritueel bij het Mariabeeld (§ 3.2, 10.49-10.56), op 
hun beurt een kaarsje zullen kunnen aansteken. De twee kaarsjes worden door de voorganger 
aan twee vrijwilligers gegeven. Het kaarsenritueel mag zich in de bijzondere belangstelling 
van de kerkgangers verheugen. Niet alleen, omdat het een in de justitiële inrichtingen bij 
gedetineerden bijzonder geliefd ritueel is (een kaarsje aansteken voor hun dierbaren is het 
enige dat zij voor hen kunnen doen), maar ook omdat vrouwelijke gedetineerden – zoals 
de voorganger het uitdrukte – “iets hebben met Maria”. Bij Maria kun je alles wat in je hart 
omgaat neerleggen, al je zorgen, al je pijnen en onzekerheden; de vrouwen doen dat dan ook 
door liefst zo veel mogelijk kaarsjes aan te steken. Dat is er de reden van, dat de voorganger 
het aantal kaarsjes, dat mag worden aangestoken voor het Mariabeeld, heeft gereduceerd tot 
één per persoon; het ritueel zou anders veel te lang gaan duren en er zou lang niet voor 
iedereen plaats zijn op de kaarsentafel om haar kaarsjes neer te zetten. De populariteit van 
het ritueel is er ook reden van, dat de voorganger het ritueel heeft gestroomlijnd. Ging eerst 
iedereen zo gauw als zij kon naar het Mariabeeld, nu moet iedereen in een rij gaan staan, die 
zich langzaam naar het beeld voortbeweegt. In die rij nemen vrijwilligers hun plaats in om te 
assisteren bij het aanmaken van de waxinelichtjes, maar ook om de vrouwen, wanneer nodig, 
in het gareel te houden. De voorganger sluit achter in de rij aan. Het koor zingt onderwijl een 
‘processiezang’ (§ 3.2, 10.49). De voorganger besluit het kaarsenritueel met een Weesgegroet 
vanachter de altaartafel. 

Onmiddellijk op de lichtrituelen volgt de Schriftlezing. Op zondag 18 januari 2009 is het 
Joh. 1:35-42 (§ 3.2, 10.57). De voorganger wilde het evangelie naar gewoonte in het Neder-
lands voor laten lezen door een vrijwilliger, en daarna in een vreemde taal door iemand van 
de gedetineerden, die daar al vóór de kerkdienst voor zou zijn aangezocht. Dat laatste had de 
voorganger door omstandigheden verzuimd te doen. Daarom vraagt ze alsnog (in het Neder-
lands) welke gedetineerde wil voorlezen in het Engels of in het Spaans. Ze krijgt prompt een 

527  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 6.3.3 en OSKAMP (2004), 87-92 en Aanbeveling 7, 102-103. Zie ook FLIERMAN (2000), 79 
en aanbeveling 4. 
528  Bijvoorbeeld de Sequentie van Pinksteren, LECTIONARIUM (1971), 214. 
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Nederlands antwoord van een Surinaamse vrouw, die zegt het evangelie wel in het Nederlands 
te willen voorlezen. Van de beoogde veeltalige voordracht van het evangelie komt daardoor 
niets.

De vrouw die zich aanmeldde, D., had dat van begin van de viering af aan in haar hoofd: 
ik wil vandaag lezen in de kerkdienst; de motivatie daarvoor vond ze in het openingslied 
in het Sranan, Singi fu wan nyun libi (§ 3.2, B55). Ze voelde zich daardoor meer ‘thuis’ in 
de viering dan ooit. Ze was er – in haar eigen woorden – “de hele kerk (door) aan de gang”. 
Wat zij vertelde, laat het belang zien van de veeltaligheid, niet alleen ter bevordering van de 
verstaanbaarheid van wat wordt gezegd, gezongen en gebeden in de viering voor wie het Ne-
derlands onvoldoende spreken en verstaan, maar ook omdat het een ‘thuisgevoel’ geeft aan 
buitenlandse gedetineerden.529 Ze zegt daarover: 

N37: “Om eerlijk te zijn…: Toen jullie (!)530 waren begonnen met het eerste lied, op zijn Surinaams, dacht ik, 
ja…, vond ik, eindelijk eens een begin met een Surinaams lied! Dat vond ik echt leuk, want meestal heb je 
meerdere liederen in het Nederlands, snap je. En zelfs in het Spaans of het Engels. En nooit in het Surinaams. En 
er zijn mensen ook hier…, Surinamers, snap je,… ik heb er geen moeite mee om het Nederlands te lezen, hè, 
snap je, want ik versta Nederlands. Maar sommige mensen hebben een beetje Surinaams nodig. Ik voel me lek-
ker als ik die woorden hoor, snap je, en dat het koor toch een Surinaams lied kan zingen… Als ik zo’n Surinaams 
lied hoor, ben ik de hele kerk aan de gang…Ik heb aan (de voorganger) gevraagd: ‘Mag ik de tekst lezen?’. Dat 
vond ik ook leuk…” 

Toen D. toestemming had gekregen om het evangelie voor te lezen en naar voren was 
gekomen, fluisterde de voorganger haar de instructies voor het ritueel van de evangelielezing 
in (§ 3.2, 10.57). Het ritueel begon met het halen van de Bijbel op de lezenaar, die dienst zou 
gaan doen als evangelieboek. Het boek moest midden op de altaartafel gelegd. Daar bleef het 
liggen tot na de communie, zodat vanaf de Schriftlezing de verdere viering als het ware ‘vanuit 
het evangelie’ werd gedaan. De tekst in het boek is die van de in 1995 herziene Willibrordver-
taling.531 De voorganger gebruikt in haar liturgievieringen en haar liturgieboekjes de teksten 
van de Nieuwe Bijbelvertaling (§ 4.2.1 en 4.2.2). De tekst van de Bijbel en die, welke in het 
liturgieboekje stond afgedrukt, kwamen dus niet overeen. Daarom werd de Bijbel feitelijk niet 
gebruikt. De lezer las het evangelie uit haar eigen liturgieboekje. Tijdens de lezing hield zij dat 
boekje boven de Bijbel, die midden op de altaartafel lag. Een simpel A-4tje met de evangelie-
tekst in de Nieuwe Bijbelvertaling had als ‘inlegvel’ in de Bijbel kunnen liggen, zodat voor het 
oog van de kerkgangers in elk geval daaruit zou zijn gelezen.532 

Na de lezing van het evangelie en de preek volgen twee samenhangende rituelen elkaar 
in snel tempo op: het branden van wierook en het bidden van de voorbeden. Een van de 
kerkgangers werd, net als toen de paaskaars ontstoken moest worden, uitgenodigd om een 
wierookstokje aan te maken (§ 3.2, 11.08). Dat wierook branden hoort uitdrukkelijk bij de 
voorbeden, de wierook verzinnebeeld het opstijgende bidden; dat blijkt uit het slotgebed van 
de voorbeden: “…Dat al onze gebeden, en de gebeden uit het intentieboek, met de wierook 
mogen opstijgen naar de Eeuwige…” (§ 3.2. B62). De voorganger bidt drie voorbeden en een 
afsluitend gebed (§ 3.2, B59-62). Zij doet dat zeer ingetogen. Ze formuleert de voorbeden ter 

529  Vgl. ook hierboven, Deel II, hoofdstuk 4, § 4.2.1, N18. 
530  D. heeft kennelijk goed gehoord, dat ik een collega ben van de voorganger en ziet mij daarom blijkbaar ook als actant 
in de viering. 
531  DE BIJBEL (1995).
532  Vgl. Deel II, hoofdstuk 5, § 4.3.



254 | Deel II

plekke, zoals zij in het voorgesprek had aangekondigd (§ 4.2.2, N35), en ze bidt met gesloten 
ogen en gevouwen handen. De acclamatie met haar tekstvariaties, die zij met het koor ge-
kozen heeft: “O Lord, hear my prayer, (…), when I call answer me. O Lord, hear my prayer, 
(…), come and listen to me” (§ 3.2, 11.10, 11.12 en 11.13), wordt gezongen op een smekende 
melodie die de gebedssfeer versterkt. De kerkgangers worden door het geheel van de geurige 
van het altaar opstijgende wierook, van de door de voorganger voorgedragen tekst en van 
de door het koor gezongen acclamatie opgeroepen om zich in het bidden in te voegen. Een 
aantal kerkgangers heeft het hoofd onder het bidden dan ook eveneens gebogen, sommigen 
hebben hun ogen gesloten, de meesten hun handen gevouwen. In de kerkzaal kan men een 
speld horen vallen. 

Dat de voorbeden door de kerkgangers door formulering en voordracht als ‘heel dichtbij’ 
worden ervaren, moge blijken uit het feit dat tot twee maal toe de ontroering onder de kerk-
gangers in een luide huilbui van een van hen tot uiting kwam. De vrijwilligsters waren daar 
blijkbaar op voorbereid. Twee van hen leverden ten minste onmiddellijk papieren zakdoekjes 
aan; één van de vrijwilligsters moest daar zelfs de hele ruimte voor het altaar voor doorkrui-
sen, van uiterst rechts (waar zij zat) naar uiterst links (waar de huilende vrouw zat), tot erger-
nis van een aantal andere kerkgangers (§ 3.2, 11.11 en 11.13). In het nagesprek van 20 januari 
met de voorganger bleek, dat ook zij zich aan dat laatste ernstig had gestoord. Hoewel mijn 
informanten D., M. en Y. het voorbedenritueel niet expliciet noemden als een van de meest 
indrukwekkende momenten van de kerkdienst (ze noemden alleen “het kaarsjes aansteken” 
als “het mooiste moment”), zeiden twee van de drie (D. en M.), dat ze in de kerkdienst tot echt 
bidden kwamen en van het bidden ook ontroerd raakten. Die ontroering maakte zich tijdens 
het gesprek met M., op dit punt aangekomen, opnieuw van haar meester.

Wanneer de voorbeden afgesloten zijn gaat de voorganger naar het tabernakel aan de ach-
terwand van de kerkzaal en neemt er een zilveren ciborie en een zilveren pyxis met geconsa-
creerde hosties uit, die ze aan de voorkant op het altaar zet (§ 3.2, 11.15). Het is met alles wat 
op het altaar ligt en staat de enige vrije ruimte die haar op het altaarblad gelaten is, omdat de 
Bijbel nog steeds midden op het altaar ligt. Op dit moment blijkt ineens dat het grote boek, 
dat in de Woorddienst terecht een centrale plaats innam, nu de Tafeldienst is aangebroken, op 
het altaar in de weg ligt. Het halen van het geconsacreerde brood is geen echt ritueel, het is een 
louter functioneel handelen. Hoewel de afstand van het tabernakel naar het altaar behoorlijk 
is en een heuse processie met de gaven mogelijk zou maken, eventueel met een kaars en de 
brandende wierook voorop, terwijl het koor een lied zingt, verloopt het aandragen van de 
gaven snel en efficiënt in doodse stilte. Als de voorganger haar plaats heeft ingenomen begint 
zij meteen aan het “Gebed aan tafel” (§ 3.2, B63). Zij bidt het gebed luidop voor, haar handen 
heeft ze gevouwen. 

Het “Gebed aan tafel” loopt uit op een uitnodiging om samen het Onzevader te bidden. 
Het bidden daarvan is ritueel ‘sterk’ vorm gegeven. De voorganger, de kerkgangers en de 
vrijwilligers vormen met elkaar een gebedskring, die vanwege het grote aantal deelnemers 
uitgroeit tot een dubbele gebedsketen. Onderwijl zet de pianist van het koor al het voorspel 
op het lied Abba, Vader in, waarvan de coupletten het eigenlijke Onzevader omgeven. Het is 
de bedoeling dat het lied Abba, Vader door allen samen in meerdere talen, Nederlands, Engels 
en Sranan wordt gezongen (§ 3.2, 11.18). Maar er doet er zich nu ineens een onvoorzien (?) 
‘technisch’ probleem voor: kerkgangers die de tekst van het lied niet van buiten kennen, noch 
in het Nederlands, noch in een van de twee andere talen, kunnen niet met het koor meezin-
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gen. Iedereen in de gebedskring wordt geacht tijdens het bidden zijn buren een hand te geven; 
iedereen heeft dus het liturgieboekje, waarin de tekst van het lied staat afgedrukt, op zijn stoel 
laten liggen. Tussen de strofen van het lied Abba, Vader valt het eigenlijke gebedsmoment, 
waarop iedereen zachtjes het Onzevader bidt in zijn eigen taal (§ 3.2, 11.21). We kwamen 
deze vorm van simultaan veeltalig bidden van het Onzevader eerder tegen in het HvBM1.533

Meteen na het Onzevader nodigt de voorganger iedereen uit om een vredeswens met el-
kaar uit te wisselen. Dat gaat heel spontaan: er zijn kerkgangers die elkaar een hand geven, 
anderen delen de vrede door een kus (wat normaliter in de inrichting niet is toegestaan!). 
De bewaarsters, die de kerkdienst qualitate qua bijwonen, worden niet overgeslagen bij het 
wisselen van de vrede; ook zij krijgen van enkele kerkgangers een hand (§ 3.2, 11.22). Dan 
volgt de communie-uitreiking (§ 3.2, 11.24). Niet iedereen komt daarvoor naar voren. Maar 
aan wie wel te communie gaat reikt de voorganger het brood met een heel persoonlijke for-
mule, waarin de voornaam van de ontvanger wordt genoemd: “Brood dat leven geeft voor jou, 
N.N.”.534 Dat maakt de communie tot een persoonlijk te beleven en toe te eigenen ritueel. In 
de uitreikingsformule horen we een echo van Joh. 6:35, waar Jezus in een ‘Ik ben-logion’ van 
zichzelf zegt dat “(…) (Hij) het brood (is) dat leven geeft” en dat wie “bij (…) (Hem) komt 
(…) (nooit meer) honger (zal) hebben…”. Het ‘effect’ van het delen in de communie krijgt 
door deze uitreikingsformule vooral de betekenis van genezing van het eigen gewonde leven. 
De communie wordt in het HvBV, net als in de kliniek, door de voorganger gepresenteerd als 
een divina medicina.535 Zo sterk als de ritualiteit van de communie aan de kerkgangers vorm 
heeft gekregen, zo zwak is dat voor die van de koorleden. Onder de communie-uitreiking aan 
de kerkgangers, neemt een van de koorleden de pyxis van het altaar, die vervolgens door de 
koorleden aan elkaar wordt doorgegeven, zodat wie wil een hostie uit de pyxis kan nemen. 
Een reden voor deze dispositie zou kunnen zijn, dat er door het koor snel een communielied 
moet worden gezongen. Maar dat is niet het geval. Het communielied wordt pas gezongen, als 
de voorganger de ciborie en pyxis weer terugbrengt naar het tabernakel (§ 3.2, 11.27). 

De viering eindigt onverwacht met dans. De lezer van het evangelie is zo betrokken ge-
raakt op wat er in de viering is gebeurd, dat zij, zo gauw de voorganger onder het “Slotlied” rit-
misch gaat meeklappen – geïnspireerd door de eenregelige tekst van het lied We are marching 
in the light of God – een reidans (polonaise) begint, waaraan de voorganger, een groot aantal 
kerkgangers, vrijwilligers en koorleden onmiddellijk deelnemen. De lezer van het evangelie, 
die vanwege het zingen in haar eigen taal in de viering al meteen in vuur en vlam was geraakt 
(N37), deelt in deze dans haar vreugde met wie met haar wil meedansen. Zij maakt van de 
kerkdienst een feest. Dansen, in heel voorzichtige vorm, kwamen wij ook tegen in de JJI.536 

De viering sluit met de zegen. In alle eenvoud is het een ritueel dat indruk maakt. De 
opmaat ertoe maant de kerkgangers na de onstuimige dans en de nasleep daarvan onmiddel-
lijk tot stilte. De voorganger strekt staande in de ruimte tussen de stoelen van de kerkgangers 
en het altaar haar handen over hen uit in een orante-gebaar en spreekt de zegenformule uit, 
waarna allen een kruisteken maken (§ 3.2, B66). 

533  Deel II, hoofdstuk 4, § 3.2, 11.18.
534  Dat de voorganger van het HvBV de voornaam van de communicant noemt doet denken aan de gewoonten van het 
Orthodoxe Oosten om bij de communie iedereen, die te communie gaat, eerst te vragen naar zijn naam; vgl. BYZANTIJNS 
LITURGIKON (1991), 289-290 en 344. 
535  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 4.2.1.
536  Deel II, hoofdstuk 3, § 3.2 en 4.7.1.
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4.4. Paramenten, parafernalia en utensiliën 
De voorganger draagt in de kerkdienst een liturgisch gewaad. In haar geval is dat een beige 

gebedsmantel met rond haar hals een gebedsshawl in een van de liturgische kleuren. Ze heeft 
er schoenen bij in de kleur van haar gebedsmantel. Ze wil zo netjes mogelijk gekleed gaan tij-
dens de kerkdienst. Ook haar kerkgangers kleden zich netjes, wanneer ze naar de kerk komen. 

Het dragen van een gewaad vindt zij op de eerste plaats heel praktisch. Alleen bij extreme 
zomerse hitte in de kerkzaal is zij wel eens geneigd het gewaad achterwege te laten. In het be-
gin moest zij wennen aan haar gewaad. Het voelde onhandig aan. Maar ze is ervan overtuigd, 
dat het gewaad haar in de ogen van de vrouwen ‘pastor’ maakt. Het is een duidelijk teken voor 
iedereen, die haar kerkdiensten bezoekt, dat zij de voorganger is. Ze maakt een vergelijking 
met de bewaarders: die dragen tijdens hun dienst ook een uniform om herkenbaar te zijn. Een 
liturgisch gewaad als ambtskledij helpt volgens de voorganger ook om het gezag uit te stralen, 
dat nodig is om de leiding te nemen, die een voorganger in de liturgieviering nu eenmaal 
heeft. In eigen woorden omschrijft zij zo haar dragen van een gewaad als wat wel de visualise-
ring van de liturgische habitus is genoemd.537

De netheid die de voorganger voor zichzelf nastreeft, streeft zij ook na voor de kerkzaal. 
Alles in de kerk van het HvBV is keurig in orde. De parafernalia en utensiliën zien er goed 
verzorgd uit. Het tabernakel was stofvrij. Datzelfde kan gezegd worden van de beide grote 
houten tafels, de altaartafel en de bijpassende koffietafel. Wat op de altaartafel stond en lag, de 
kandelaar, het kruis, de vaas met bloemen, de boekstandaard en het intentieboek, was schoon. 
De zilveren ciborie en pyxis waren in goede staat. 
 Maar zo verzorgd als alles was, aan geen van de parafernalia (kruis, Mariabeeld, paas-
kaars, tabernakel), die zich allemaal tegen of bij de achterwand bevonden, noch aan het altaar 
en de daarnaast op een lezenaar opgestelde Bijbel besteedde de voorganger enige aandacht, 
door ze aan het begin van de viering met een buiging te begroeten en te vereren als tekens 
van de aanwezigheid in deze ruimte van de Eeuwige. Zoals eerder al gezegd werd het altaar 
voornamelijk als lezenaar gebruikt (§ 4.1) en kwamen de paaskaars en het Mariabeeld pas 
successievelijk ‘in beeld’, toen ze betrokken werden in het rituele verloop van de viering. Het 
tabernakel werd niet gemarkeerd door een brandende kaars of een Godslamp als een heilige 
plaats, terwijl daar toch een hoogst belangrijk ritueel-liturgisch teken, te weten het “Brood dat 
leven geeft voor jou…” (§ 3.2, 11.24) werd bewaard. Het koor zat er bovendien voor. Het wij-
watervat bij de deur was onbruikbaar, zoals in de vorige paragraaf al werd opgemerkt (§ 4.3), 
door het uitgebreide poortritueel dat bij de toegangsdeur voor aanvang van de liturgieviering 
plaatsvond. 

4.5. De rolverdeling en interactie tussen voorganger en kerkgangers 
Er was een duidelijke rolverdeling in de kerkdienst van 18 januari 2009 in het HvBV tus-

sen de voorganger en haar kerkgangers: de voorganger deed en las bijna alles zelf, de kerkgan-
gers leken de viering voor het overgrote deel passief bij te wonen. De kerkgangers mochten 
in de hele viering maar driemaal hardop met de voorganger meebidden: slechts twee strofen 
van het “Gebed om vergeving” waren aan hen toebedeeld; en ook het Weesgegroet en het 
Onzevader mochten ze meebidden (§ 3.2, B56, 10.56 en 11.18). Meezingen met het koor was 
voor de meeste kerkgangers evenmin vaak weggelegd. Het valt immers niet mee als eenvou-
dige kerkganger mee te zingen met een koor dat vierstemmig en bovendien in vreemde talen 
zingt. Vier keren konden de kerkgangers zich invoegen in een gezamenlijk ‘doen’, waaraan ze 

537  Vgl. GOVAART & SPEELMAN (2006), 28-29.
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dan ook alle keren met velen deelnamen. Slechts een enkeling onttrok zich eraan. Bedoelde 
actiemomenten waren het kaarsenritueel met de processie naar het Mariabeeld, het vormen 
van een gebedsketen bij het Onzevader met de daarop volgende uitwisseling van een teken 
van vrede, de communiegang en – spontaan en buiten de regie van de voorganger om – de 
reidans aan het slot van de viering (§ 3.2, 10.49-10.56, 11.18-11.22, 11.24 en 11.30).

Er waren ook maar een paar ‘actieve rollen’ te vergeven aan enkelen van de kerkgangers: 
iemand mocht de paaskaars komen aansteken, iemand anders wat later de wierook en een van 
de kerkgangers werd – bij toeval – de (enige) lezer van het evangelie (§ 3.2, 10.49,10.57,11.08, 
en 4.3). Meer was er aan bijzondere taken niet te verrichten door de kerkgangers. 

De voorganger liet zich in haar voorgangerstaak veeleer bijstaan door haar vrijwilligers, 
die de kerkgangers bij binnenkomst in de kerkruimte samen met haar verwelkomden en aan 
ieder van hen een kaarsje gaven voor het kaarsenritueel later in de viering (§ 3.1, 3, en 4.3). 
De vrijwilligers verleenden ook hand- en spandiensten bij dat kaarsenritueel. Zij hielpen de 
kerkgangers om in alle rust en in een statige rij naar het Mariabeeld te gaan. Zij droegen de 
kaarsjes, die door de voorganger aan de paaskaars waren aangestoken, en assisteerden de 
kerkgangers daarmee bij het aansteken van hun eigen kaarsjes voor het beeld (§ 3.2, 10.49-
10.56, en 4.3). Zij hielden tijdens de viering de emoties van de kerkgangers in de gaten: ze 
waren voorzien van papieren zakdoekjes om kerkgangers die door hun emoties overmand 
waren, wanneer nodig, een zakdoekje te reiken om hun tranen te kunnen drogen (§ 3.2, 11.11 
en 11.13, en 4.3).

Maar ook al waren er niet zoveel bijzondere taken te verrichten, en ook al las de voorgan-
ger tijdens de viering bijna alles zelf voor en ook al konden de kerkgangers nauwelijks mee-
zingen met het koor, er was toch een voortdurende interactieve onderstroom voelbaar. Het 
schijnbaar passief bijwonen van de viering door de kerkgangers was voor wie goed toekeek 
een intens en interactief ‘meemaken’ van de viering. Vandaar ook de grote respons wanneer 
het ‘meemaken’ kon worden omgezet in ‘meedoen’. 538 De stille, maar dragende interactie tus-
sen de voorganger en de kerkgangers van het HvBV ontstond door een sterke betrokkenheid 
van de voorganger en de kerkgangers op elkaar, die werd ingezet bij het poortritueel vóór 
aanvang van de kerkdienst (§ 4.3) en die in rituele handeling en tekst(keuze) door de voorgan-
ger zorgvuldig werd uitgebouwd in het verdere verloop van de viering. De voorganger bleef 
steeds dicht bij haar kerkgangers. 

Al meteen bij aanvang van de viering wordt in een korte en zakelijke inleiding de nieuws-
gierigheid van de kerkgangers gewekt naar het verhaal, dat in de viering centraal zal staan,: 
“…We horen vandaag een verhaal en dat verhaal gaat over Johannes de Doper en Jezus. En 
die Johannes de Doper stuurt zijn eigen leerlingen naar Jezus toe. Als we daar wat meer over 
willen horen dan kan dat straks allemaal...” (§ 3.2, B54). De suggestie, dat er over het verhaal 
over Johannes de Doper en Jezus heel wat meer te horen valt, maakt nieuwsgierig en betrok-
ken.539 In de preek wordt de thematiek van de niet zo eenvoudige perikoop Joh 1: 35-42 terug-
gebracht tot de vraag van Jezus aan de leerlingen van Johannes de Doper, die Hem achterna 
komen: ‘Wat zoeken jullie?’. Om naar die vraag als highlight van het verhaal toe te werken 
begint de voorganger ‘thuis’ bij een van haar vriendinnen. Ze schetst met een paar regels een 
herkenbare huiselijke situatie van twee vriendinnen aan de thee, kinderen boven aan het huis-
werk. Een van die kinderen moet een werkstuk maken over ‘interviewen’, vragen stellen. Dat 
brengt bij het verhaal, waarin de kritische en onderzoekende priesters en levieten van alles te 

538  Vgl. voor ‘meemaken’ en ‘meedoen’ Deel II, hoofdstuk 2, § 4.5.
539  Vgl. ook Deel II, hoofdstuk 3, § 4.6, N16. 
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weten willen komen door vragen te stellen, en de leerlingen van Johannes een mysterie willen 
leren kennen door kijkend en zwijgend te ervaren. Niet zij stellen vragen, Jezus stelt een vraag: 
‘Wat zoeken jullie?’. Die vraag wordt door de voorganger onmiddellijk aan de kerkgangers 
gesteld, waarmee het verhaal ineens een verhaal wordt dat zich ook in het eigen dagelijkse 
leven van de kerkgangers afspeelt. Tot besluit stelt de voorganger aan de kerkgangers niet al-
leen de vraag naar wat zij zoeken en verlangen; ze stelt ook zichzelf, met haar eigen vragen (en 
twijfels) en ervaringen ten voorbeeld aan de kerkgangers: 

[B58] “…Wat ik jullie wil zeggen: Doet Jezus jou goed, dan vertel het een ander. Jezus doet mij goed daarom 
vertel ik jullie dit.(cursivering vD) Ik wens jullie ontvankelijkheid toe, sta open om te kijken wat er leeft in je hart. 
Ga op zoek naar wat je precies verlangt en kijk of Jezus daar van betekenis kan zijn. Amen”. 

Wat begon op de theevisite van twee vriendinnen (en waarvan de kerkgangers mogen 
weten), eindigt in een vertrouwelijkheid van de voorganger met haar kerkgangers, als waren 
zij ook zulke vriendinnen van elkaar. 

Interactieve vertrouwelijkheid, nu niet meer tussen de kerkgangers en haarzelf en de kerk-
gangers onderling, maar tussen de voorganger, de kerkgangers en God, weet de voorganger 
ook subtiel te creëren door de verschillende aansprekingen van God in de door haar – mis-
schien wel zuiver intuïtief – gekozen gebedsteksten. In het “Gebed om vergeving” wordt God 
nog met een neutraal, voorzichtig en misschien ook enigszins afstandelijk “U” aangesproken. 
Die ietwat vage “U” wordt “God”, wanneer de kerkgangers zich in het gebed invoegen en 
om vergeving bidden (§ 3.2, B56). In de voorbeden en in het “Gebed aan de tafel” wordt God 
gekwalificeerd aangesproken als een “Goede God”, die in het lied dat het Onzevader omgeeft 
vloeiend tot “Abba”, ‘Pappa’ wordt (§ 3.2, , B59-62; B63; 11.18-11.21). In de “Slotgedachte” wordt 
God zelfs een “Jij”, aan Wie de voorganger in naam van al haar kerkgangers met hun gebroken 
leven hun basic trust uitspreekt, dat zij door God gedragen worden van een doods bestaan 
naar een vol leven: 

[B65] “Jij, die mij ziet met andere ogen; bij Jou zal ik een iemand zijn, gezien, gekend, bevestigd zijn en volop 
leven mogen” .

De voorganger heeft in de liturgieviering van 18 januari 2009 iedere deelnemer in woord 
en rituele daad uitgenodigd tot een intimiteit met God, die groeide tijdens de viering en aan 
het slot van de viering verwoord wordt, niet zozeer als gebed, maar als “gedachte”, als de 
verwoording van een belevenis, een ervaring die gedeeld wordt door allen die – ieder op zijn 
eigen wijze – de viering hebben ‘meegemaakt’.540 En wat ook bijzonder is, door de verschil-
lende aansprekingen van God, kwam er voor iedereen ruimte om aan het woord ‘God’ op 
eigen manier invulling te geven.

4.6. Ervaring, beleving en toe-eigening
De voorganger heeft in het nagesprek van 20 januari 2009 een ietwat ambivalente kijk 

op de voorbije viering. Ze vond “de sfeer niet slecht, de vrouwen waren rustig, en het einde 
was leuk”. Ze hoopte dat de boodschap die zij in de preek had willen uitdragen goed was 
overgekomen. Ze had opgemerkt, dat de kerkgangers aandachtig zaten te luisteren. Naar haar 
zeggen weet zij pas echt, of haar preek in goede aarde is gevallen, als ze er iets over heeft te-
ruggehoord. 

540  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 4.5.
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Ze zou kritisch terugkijkend – als ze de kerkdienst over mocht doen – van tevoren, vóór 
de kerkdienst, lezers hebben aangezocht en niet zomaar iemand van de kerkgangers, die zich 
spontaan aanbood, onvoorbereid hebben laten lezen. Ze vond het lastig om die kerkganger 
af te wijzen. Dat de lezer zo goed gelezen had, was haar bijzonder meegevallen. Voorts had ze 
zich erg gestoord aan de vrijwilligers, die uitgerekend onder de voorbeden met “zakdoekjes 
rond gingen lopen”. Dat hadden ze volgens de voorganger beter na de voorbeden kunnen 
doen. Het uitdelen van zakdoekjes blijkt ook een eigen initiatief van de vrijwilligers te zijn. De 
voorganger vindt “het wel lief dat ze dat doen en (…) goed bedoeld” en zolang het onopval-
lend gebeurt, is het prima, maar zoals het in de afgelopen viering gebeurde stoorde het haar. 

De voorbeden zijn voor de voorganger het heiligste moment van de viering. Ze is daarom 
ook niet gauw tevreden met wat daarvoor in liturgische modelteksten wordt aangereikt. Ze 
wil de voorbeden vanuit het hart bidden. En ze hoopt dat de kerkgangers, als die een hoogst 
enkele keer spontaan ook een bede willen formuleren, dat ook doen. Daarom formuleert de 
voorganger de voorbeden ter plekke en bidt ze die – ook voor haar eigen gevoel – ‘echt’, met 
de handen gevouwen en de ogen dicht. Ze vergelijkt het voorbedenritueel in haar kerkdien-
sten met wat bij de voorbeden vaak in de parochie gebeurt en wat zij beslist niet wil: dat er 
iemand vanuit de kerk komt om door anderen uitgeschreven voorbeden “voor (te) lezen. En 
dat is geen bidden”. De andere gebeden, die ook zij in haar kerkdiensten uitgeschreven voor 
zich heeft en voorleest, zijn voor haar als voorganger dan ook veel minder belangrijk dan de 
voorbeden. 

Hoewel de voorganger steevast een Communiedienst verbindt aan de Woorddienst, doet 
zij dat uitsluitend, omdat een aantal van haar kerkgangers daarom vraagt. De communie is 
voor haar zelf geen hoogtepunt in de viering. Het liefst zou ze de Communiedienst achterwe-
ge willen laten. Dat zou haar ook meer tijdsruimte geven. Nu ervaart zij de haar toegemeten 
tijd als te kort. Wanneer ze meer tijd over zou hebben, zou ze stiltemomenten kunnen inbou-
wen in de viering en ruimte kunnen scheppen voor meditatie. De voorganger merkt rondom 
de Communiedienst ook nog op dat zij “zelf (…) er niet zoveel mee (heeft), met transsubstan-
tiatie en zo….”. Daarom zegt de klassieke formule bij de uitreiking van de communie (‘Het 
Lichaam van Christus’) haar niet zoveel. Zij heeft een andere uitreikingsformule gekozen, 
die niet alleen haar zelf, maar hopelijk ook haar kerkgangers meer aanspreekt. In de formule 
“Brood dat leven geeft voor jou”, klinkt voor de voorganger ook het thema ‘opstaan ten leven’ 
(“Talita, qumi”, ‘meisje, sta op’; Mk. 5:41) mee. Het samen delen van het brood en in dit teken 
ook van het leven zelf geeft, zo meent de voorganger, dubbel zo veel kracht om op te staan. 

De voorganger was verrast door de spontane dans aan het einde. Zoiets zou ze wel meer 
willen. Ze dacht op het moment dat de dans ontstond, dat er nu wat gebeurde “van de mensen 
samen”. Dat in tegenstelling tot al die gezamenlijke rituele handelingen, waartoe zij steeds als 
voorganger de uitnodigingen doet. De eerst zeer ingetogen dienst werd er ineens een feest 
door. 

Dat ingetogen karakter van een kerkdienst is wel een kwaliteit die de voorganger uitdruk-
kelijk nastreeft. Maar het betekent niet dat zij er een “zware” dienst van zou willen maken. Een 
groot aantal van haar kerkgangers, zo weet zij, zou dat liever anders zien. De verwachtingen 
van de kerkgangers bij de kerkdienst sporen wat betreft de ‘zwaarte’ van de kerkdienst niet 
met wat zij hen als voorganger wil bieden. Dat uit zich vooral waar het gaat over spreken over 
schuld in de kerkdienst, iets waarover volgens haar sommige van haar kerkgangers graag veel 
meer zouden horen. Ze zegt daarover: 
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N38: “Sinds ik theologie heb gestudeerd, zit ik ook met andere ogen in de kerk. Dat vind ik zeer vervelend, maar 
het is wel, ja... Er zullen er ongetwijfeld zijn, die iets anders veel mooier vinden, of die mij te slap vinden. Niet 
zwaar genoeg, weet je wel, zo van dat je ook wel wat over schuld en dat soort dingen moet zeggen. En dat wij 
allemaal vreselijke zondaars zijn. Ik vind wel, dat wij allemaal mensen zijn die dingen fout doen, en daarvoor 
vragen we ook vergeving aan het begin, en dan denk ik van, ja, ik wil niet constant ingaan op alle zonden en 
ellende van de wereld die al die mensen al hebben, ik wil wel dat ze een beetje op zijn minst met een goed 
gevoel, kijk dat hoeft niet perse met een blij gevoel, maar wel met een goed gevoel d’r uit gaan… (Interviewer: 
Maar je vindt wel, dat je, als justitiepastor, in de kerkdienst eigenlijk voorbij kan gaan aan het feit dat ze misdrijven 
hebben bedreven?) Nee, daar hoef ik niet aan voorbij te gaan. Nee, nee, dat bedoel ik niet, he…Maar ik ben…
We hebben hier wel eens een predikant gehad, die vreselijk inging op “jullie zijn fout geweest, jullie zijn zondig 
en jullie zullen branden in de hel” en zulke dingen meer, dat doe ik niet!”. 

We worden in bovenstaand citaat opnieuw geconfronteerd met enerzijds de terughou-
dendheid, die Fons Flierman541 bij de katholieke justitiepastores constateerde, toen hij hen 
bevroeg op het aan de orde stellen van zaken als schuld en boete in hun (liturgisch) pastoraat, 
en met anderzijds het bestaan van een grote vraag van gedetineerden naar het bespreekbaar 
maken van kwesties als delict, schuld, boete, vergeving en verzoening, zoals Paul Oskamp542 
vaststelde. Er is een dichotomie tussen de gevoelens en visies van de voorgangers en de ver-
langens en gevoelens van de gemiddelde kerkganger.543 De voorganger in het HvBV voert haar 
in haar theologiestudie verworven inzichten als excuus en reden aan van haar terughoudend-
heid. Daarbij zet zij zich bovendien af tegen wat zij weet van een (protestantse?544) gastpre-
dikant, die tijdens een kerkdienst in de inrichting in zijn preek de kerkgangers dreigde met 
hel en verdoemenis. In wat de voorganger zegt, hoor ik als ondertoon een pastoraal dilemma 
meeklinken: haar theologisch gefundeerde optimistische visie op zonde, schuld, boete, verge-
ving en verzoening plaatst haar tegenover de in haar ogen (te?) grote schuld- en angstgevoe-
lens (“wij (zijn) allemaal vreselijke zondaars (…)”), die een aantal van haar kerkgangers met 
zich meedraagt. Het pastorale dilemma, waar zij zich mee geconfronteerd voelt, lijkt voort te 
komen uit een gevoel van onmacht om de visies van haarzelf en van haar kerkgangers met 
elkaar te kunnen verenigen. Daardoor ontstaat er – om zo te zeggen – een empathische para-
dox. Vanwege haar theologische inzichten stelt de voorganger grenzen aan haar meevoelen 
met de kerkgangers. Ze wil niet meegaan in hun ‘zware’ overtuigingen omtrent hun eigen 
schuld en hun pessimistische zelfbeeld, maar dat wil zij niet, juist omdat zij zich met hen en 
hun lot zo begaan voelt. Ze wil dat haar kerkgangers “op zijn minst met een goed gevoel (…), 
niet perse met een blij gevoel, maar wel met een goed gevoel d’r uit gaan”. Het verklaart de 
tekstkeuze van het “Gebed om vergeving” (§ 3.2, B56), een tekst, die enerzijds nauw aansluit 
bij het weten van de gemiddelde gelovige, “dat wij allemaal mensen zijn die dingen fout doen”, 
maar die anderzijds veel vragen kan oproepen bij mensen die van zichzelf moeten erkennen, 
dat zij misdadigers zijn geworden. De teneur van de tekst is immers, dat er wel met goede 
bedoelingen gehoor is gegeven aan de oproepen van God om in zijn wereld ten bate van de 
medemensen met Hem mee te werken, maar dat, toen het er op aan kwam, helaas soms toch 
het eigen belang prevaleerde. Dat is een andere positie dan die van iemand, die tot zijn ver-
driet moet bekennen, vooral zijn eigen belang te hebben nagestreefd en geen oor te hebben 
gehad voor de stem van zijn geweten. 

541  FLIERMAN (2000), 79, aanbeveling 4. 
542  OSKAMP (2004), 102-103, aanbeveling 7.
543  Vgl ook Deel I, hoofdstuk 2, § 6.3.3.
544  De voorganger suggereerde, dat het geen katholieke pastor was, maar wilde verder geen uitsluitsel geven.
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Mijn informanten, een vrijwilligster (L.) en drie kerkgangers (D., M. en Y.), voelen zich 
over het algemeen ‘thuis’ in de kerkdienst. Zij zijn het er alle vier over eens dat de voorganger 
zich goed kan inleven in wat er in henzelf leeft en in de viering een klimaat schept, waarin zij 
tot echt gebed kunnen komen. 

D. kreeg geen bezoek van ‘buiten’ en voelde zich eenzaam. Daarom besloot ze om haar 
heil bij God te gaan zoeken. Vanaf dat moment is ze, naar eigen zeggen, steeds naar de kerk 
gegaan. Zij stipuleert dat zij niet naar de kerk komt om een uur ‘gezelligheid’ te beleven, maar 
om vooral aan God vergeving te vragen voor wat zij heeft misdaan. Zij ziet haar wens om 
te bidden om vergeving niet alleen gerealiseerd, wanneer aan het begin van de kerkdienst 
daarom formeel door de voorganger wordt gebeden, maar zij legt ook de voorbeden uit als 
een bidden om het krijgen van nieuwe kansen van Godswege. Zij verstond vooral de eerste 
voorbede zo, “waar gebeden werd over ons verlangen” (§ 3.2, B59). Zij mistte een toezegging 
van vergeving. Ze wilde graag horen, “dat het echt was”. De communie wordt door D. ook be-
leefd in het perspectief van vergeving. De communie is voor haar een divina medicina met een 
magische zelfwerkzaamheid: als zij van het brood eet, eet ze “een gedeelte van Jezus’ Lichaam; 
dan krijg ik meer zegen van binnen. Als ik dan iets fout heb gedaan wordt het van binnen ge-
heiligd”. D. had zich helemaal ingeleefd in de kerkdienst, vanaf het openingslied Singi fu wan 
nyun libi, een lied in haar moedertaal, het Sranan. Het werd door dat lied ‘haar’ kerkdienst en 
die van de andere aanwezige Surinaamse vrouwen. Ze bood zich spontaan aan om het evan-
gelie voor te lezen en ze besloot aan het einde van de viering, bij het “Slotlied”, dat gedeeltelijk 
weer in haar taal werd gezongen, dat er gedanst moest worden (§ 4.3, N37).

M. gaat wel naar de kerkdienst vanwege wat zij aanduidt als “de gezellige sfeer”. Zij vindt 
daardoor de kerkdienst ‘binnen’ heel anders, dan wanneer ze ‘buiten’ naar de kerk gaat. Dat is 
overigens maar één keer in het jaar, met Kerstmis. De nachtmis is haar te plechtig. Hoewel zij 
van zichzelf zegt, dat zij niet kan zingen (en daarom ook niet meezingt), vindt zij het prettig 
dat er door zoveel andere kerkgangers wel goed wordt “meegedaan en meegezongen”. Over 
de liederen merkt zij op dat ze die wat te “dramatisch” vindt en ze vraagt zich af, waarom 
die zo “somber en ingetogen” moeten zijn. Ze zou meer temperament in de kerkzang willen 
zien. In de kerkdiensten is het moment van het kaarsjes aansteken voor haar het mooiste 
moment. Maar in de afgelopen kerkdienst overtrof het dansen aan het einde van de viering 
het kaarsenritueel. In het dansen kon ze haar emoties kwijt. Ze vindt dat je in een kerkdienst 
toch steeds heel dicht bij je zelf en bij je gevoel kunt komen. De dans maakte haar blij. En ze 
kreeg er een andere kijk op D. door, een onverwacht neveneffect van het initiatief van D. om 
te gaan dansen: dat die dat durfde, beginnen aan een dans in nota bene de kerk, dat wekte 
haar bewondering voor D.! Ze zou wel meer willen dansen in de kerk. M. had de rest van de 
kerkdienst in zichzelf gekeerd meebeleefd. Van het Bijbelverhaal en van de preek had ze niets 
onthouden. Ze had voor zichzelf en haar kind een kaarsje aangestoken. Haar gedachten wa-
ren gedurende de verdere duur van de viering bij haar zoontje geweest. Daardoor was ze ook 
geëmotioneerd geraakt tijdens de voorbeden; ze had zich verdrietig gevoeld. Dat gevoel werd 
doorbroken door de blijdschap, die aan het slot over haar kwam bij de door D. ingezette dans. 

Y. neemt een wat voorzichtige positie in tegenover God, geloof en kerk. Zij is niet gelovig 
opgevoed door haar ouders, hoewel die (moeder) Nederlands-hervormd en (vader) lid van 
de Nieuw Apostolische Kerk zijn. In deze detentie leest ze voor het eerst op cel in de Bijbel. Ze 
gaat elke week naar de kerkdienst, van binnenuit daartoe gedreven (“omdat ík dat wil”), om er 
een kaarsje aan te steken en om er te bidden, maar ze weet (nog) niet zo goed tot wie ze bidt: 
Wie is die God, waarover het in de kerk gaat en Die daar wordt aangesproken? Ze zou meer 
over God willen weten. De voorganger raakt Y. met wat ze zegt en doet. “Haar woorden zijn 



262 | Deel II

gaaf goed”, meent Y. De voorganger weet Y.’s gevoel van eenzaamheid en verlatenheid in haar 
detentie en in haar leven ‘buiten’ exact onder woorden te brengen. Maar tegelijkertijd, omdat 
haar Bijbelkennis ontoereikend is, laat Y. van de preek het merendeel over zich heengaan. 
Ze neemt er alleen van mee wat op haar situatie van toepassing is. Y. was bijzonder geraakt 
door de voorbeden; ze was een van de twee vrouwen, die onder het bidden in tranen waren 
uitgebarsten. Wat haar in de kerkdienst ook aanspreekt is, dat ze daarvoor terecht kan in een 
ruimte, die anders is dan de andere ruimten in de inrichting. De kerkzaal is een plek, waar zij 
zich even vrij kan voelen. Dat is een steeds terugkerend thema in de belevingen van ingesloten 
informanten, dat zij zich in de kerk en de kerkdienst voor even weer vrije mensen voelen. We 
horen dat telkens weer gezegd worden.545 Voor Y. kwamen er nog drie dingen bij: dat er op 
die plek ook veel gezongen kon worden en dat ze bij die liederen mag “meebewegen”. En dat 
er naar die plek zoveel mensen komen – “uit allerlei landen” – en dat toch iedereen bij name 
gekend wordt door de voorganger, die bovendien ook echt aandacht besteedt aan iedereen. 
Y. vindt dat “heel toegewijd” van haar. Y. dacht ten slotte dat de kerkdiensten haar veranderd 
hadden. Zij waren een extra stimulans geweest voor haar om in de (moeilijke) Bijbel te blijven 
lezen. Het was ook haar eerste detentie, waarin ze echt oprecht een kaarsje aanstak tijdens de 
kerkdiensten en tot bidden was gekomen. 

L., die – gezonden vanuit een parochiële diaconiegroep in de buurt – ook door haar werk 
(zij is een verzorgende, “die wel eens iemand tegenkomt die gezeten heeft” ) extra gemotiveerd 
is geraakt om vrijwilliger in het HvBV te zijn, heeft in grote lijnen dezelfde ervaringen als de 
ingesloten informanten met de kerkdiensten onder leiding van deze voorganger. Zij is vol 
bewondering voor de wijze waarop de voorganger in staat is tijdens een kerkdienst een groep 
mensen van zulk een willekeurige samenstelling als de kerkgangers tot een gemeenschap op te 
bouwen, weet te ‘boeien’ en betrokken te doen zijn op wat er gebeurt. De voorganger viert in 
haar ogen dan ook veel beter dan de pastor in haar eigen parochie ‘buiten’. Ze tekent daar wel 
bij aan, dat de voorganger lange tijd haar eigen liturgische plan kon trekken en dat daarin mo-
gelijk ook haar kracht lag. Nu legt het diocees steeds meer bindende richtlijnen op en dat heeft 
consequenties voor de vrijheden in de vormgeving van de liturgievieringen, die men zich 
voorheen kon permitteren. L. vindt het kaarsenritueel ook voor haarzelf als vrijwilligster het 
hoogtepunt in de liturgievieringen die zij meemaakt in het HvBV. Het kaarsenritueel werpt 
zijn schaduwen voor haar al aan het begin van de viering vooruit, wanneer zij de kerkgangers 
samen met de voorganger welkom mag heten bij de deur van de kerkzaal en aan iedere kerk-
ganger een kaarsje mag uitdelen. Het uitdelen van de kaarsjes voor het kaarsenritueel verbindt 
haar voor haar gevoel met de ingesloten vrouwen en maakt hun noden tot intentie van haar 
eigen gebed. Wanneer zij zich tussen deze vrouwen beweegt naar het Mariabeeld om daar met 
hen samen een kaarsje te branden wordt het kaarsenritueel voor L. de ultieme expressie van 
haar solidariteit met deze gevangenen. Precies daarom beleeft ze de vredeswens ook intens. Ze 
ervaart het als heel speciaal dat mensen die elkaar niet echt kennen op dat moment intimi van 
elkaar worden, elkaar omhelzen of kussen en vrede en alle goeds toewensen.

Terwijl D. de kerkzaal van het HvBV als een “fijne kerk” betitelt, vinden M. en Y. haar niet 
inspirerend. Zij is in hun ogen geen ‘echte’ kerk (“een zaaltje”, zei M. geringschattend) en dat 
heeft toch zijn weerslag op hun beleving van de kerkdienst. M. en Y. vinden allebei dat de 
kerkzaal een opknapbeurt verdient. Vrijwilligster L. vindt eigenlijk ook dat inrichting van de 
kerkzaal verbeterd kan worden, maar nuanceert dat standpunt toch ook weer. Zij vertelt, dat 
zij vooral in het begin van haar vrijwilligerschap ook moeite had met de ‘liturgische ruimte’. 

545  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, N3 en § 4.6; hoofdstukken 3, 4, 5 en 8, telkens § 4.6.
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Ze vond het meer een vergaderzaal. Maar later ging ze steeds meer “de mooie dingen”, die er 
ook in die ruimte zijn, zien. Een paar kleine verbeteringen zouden volgens L. al voldoende 
zijn. L. vindt bovendien, dat de kerk van het HvBV ook nu al voldoende rust uitstraalt, die aan 
de kerkdiensten ten goede komt. 

4.7. Achtergebleven indruk en eerste bevindingen
4.7.1. Karakterisering van de viering: “Talita, qumi”

Uitgaande van het motto dat de voorganger aandroeg voor haar pastorale en liturgische 
doen, “Talita, qumi” (§ 4.3, N36), zou men de door haar voorgegane kerkdiensten in het HvBV 
metaforisch kunnen aanduiden als een ‘paschale bron van leven’, als een ‘oefenschool in op-
standing’ voor de kerkgangers. In de katholieke liturgie in het HvBV wordt het paasmysterie 
telkens weer thematisch geëxpliciteerd: in elke viering wordt in woord en ritueel opgeroepen 
om ‘op te staan’ en te gaan leven, met als leidraad het verrijzenisverhaal van Mk. 5:21-43. In 
de keuze voor deze thematische leidraad laat de voorganger in elke kerkdienst zien, wat chris-
telijke eredienst naar haar theologische wezen is.

Dat begint al meteen in de deur van de kerkzaal, als de voorganger iedere kerkganger per-
soonlijk welkom heet met een opbeurend woord. Y. sprak er haar verwondering over uit, dat 
de voorganger iedere kerkganger bij name kende, L. schiep er een eer in aan deze begroeting 
in de kerkdeur deel te mogen nemen (§ 4.6). Ikzelf moest – zittend naast de deur en luisterend 
naar wat zich vlak naast mij afspeelde – denken aan de verzen 19 en 20 van psalm 118, waarin 
vermoedelijk een poortritueel uit de Joodse Tempelliturgie wordt beschreven. Priesters en 
levieten begroetten de pelgrims met een wens ten leven in de “poorten van de gerechtigheid” 
(Ps. 118: 19).546 Het poortritueel dat in alle eenvoud en menselijkheid in het HvBV wordt 
voltrokken kan bogen op een Bijbels voorbeeld. 

Op verschillende momenten van de viering kwam het thema ‘opstaan ten leven’ terug, zij 
het niet steeds zo verwoord. Ik heb in de navolgende voorbeeldteksten de relevante passages 
gecursiveerd. Te denken valt aan de zegentekst bij het lucernarium, dat aan het kaarsenritu-
eel voorafging (§ 3.2, B57: “Een licht, dat (…)weer tot leven wekt …”), aan de preek, die als 
boodschap had, dat Jezus het leven van mensen (een nieuwe) inhoud geeft (§ 3.2, B58), aan 
het slotgebed van de voorbeden (§ 3.2, B62: “Geef ons houvast en laat ons opstaan.”) en aan 
de uitreikingsformule bij de communie (§ 3.2, 11.24: “Brood dat leven geeft voor jou, N.N.”). 
Ten slotte kan men het thema ook herkennen in de “Slotgedachte” (§ 3.2, B65: Jij (…) die mij 
om doet keren naar waar het leven wordt geleefd en ieder (…) het leven nieuw kan leren.”) en 
het “Gebed om zegen” (§ 3.2, B66: “God die onder ons is, om ons te helpen opstaan, wanneer 
we gevallen zijn.”). 

Dat de kerkgangers voor de lezing van het evangelie niet werden uitgenodigd te gaan 
staan, vond ik in het perspectief van het “Talita, qumi”, het onderliggende thema van de vie-
ringen onder leiding van deze voorganger, ten slotte opmerkelijk: de kerkgangers zouden 
door letterlijk op te staan bij het horen van de ‘goede boodschap ten leven’ lijfelijk en ritueel 
expressie aan dit Leitmotiv hebben kunnen geven. 

In tegenstelling tot wat ik in de vier vorige cases meemaakte, is de voorganger in het HvBV 
ook deelgenoot in de rituelen die elders kennelijk als uitsluitend voor de kerkgangers be-
doeld worden beschouwd. In één case werden de kaarsjes door de kerkgangers zelfs buiten 
de kerkdienst om aangestoken.547 De voorganger in het HvBV initieert het kaarsenritueel niet 

546  VAN DUN (1972), 23-24. 
547  Deel II, hoofdstuk 5, § 3.1, 3.
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alleen, zij neemt er ook aan deel. Zij stelt zich op aan het slot van de processie waarin haar 
kerkgangers met hun kaarsjes naar het Mariabeeld gaan. Ze geeft daarvoor allereerst wel een 
praktisch motief (ze kan zo in de ‘staart’ van de stoet voor orde zorgen; § 4.3), maar de ‘rituele 
uitstraling’ van haar deelname aan het kaarsenritueel is die van solidariteit. Evenzo maakt de 
voorganger in het HvBV deel uit van de gebedsketen tijdens het bidden van het Onzevader 
en neemt zij deel aan de aansluitende vredeswens; in een eerder hoofdstuk zagen we dat de 
voorganger in de JJI, die zijn kerkgangers ook een gebedsketen liet formeren daar om ondui-
delijke redenen zelf niet deed aan deelnam.548 Voor haar deelname aan de gebedsketen bij het 
Onzevader gaf de voorganger in het HvBV geen redenen van ordehandhaving op. De saam-
horigheid met haar kerkgangers stond hier voorop. Tenslotte nam de voorganger ook deel aan 
de spontane dans die tijdens het slotlied We are marching in the light of God werd ingezet. De 
voorganger had onbewust misschien zelf uitgelokt tot deze dans: ze begon ritmisch te bewe-
gen en te klappen tijdens het lied (§ 3.2, 11.30). Wat er van zij, ook in deze dans voegde de 
voorganger zich solidair met haar kerkgangers in.

Om twee redenen vind ik dit gegeven belangrijk. Op de eerste plaats ‘visualiseert’ het 
solidaire optreden van de voorganger haar streven naar een liturgie, die in de dynamiek van 
het ritueel oproept tot solidariteit en meevoelen met elkaar. Haar zichtbare en ervaarbare so-
lidariteit met haar kerkgangers nodigt ook hen uit tot realisering en beleving van onderlinge 
solidariteit in vieren en in gebed en – hopelijk in het verlengde daarvan – in het dagelijkse 
doen en laten in de inrichting, waarin zij tijdelijk met elkaar moeten verblijven. Op de tweede 
plaats heb ik de indruk gekregen, dat in de ook lichamelijk beleefde en geuite saamhorigheid 
met haar kerkgangers van de voorganger in het HvBV door de deelname aan het kaarsenri-
tueel, aan de gebedsketen bij het Onzevader en aan de dans, het ‘vrouwelijke karakter’ van 
deze liturgieviering het duidelijkst naar voren komt. Daar is moeilijk de vinger op te leggen, 
omdat het de voorganger niet gaat om een uitgesproken ‘vrouwenliturgie’, dat wil zeggen: een 
liturgie voor en door vrouwen. Zij wilde in het begin van haar carrière als justitiepastor nog 
wel feministische liturgie vieren, maar uiteindelijk werd het – om redenen van ‘liturgische 
logica’ (§ 4.2.2, N34) – in de woorden van de voorganger “een vrouwelijke liturgie”. Waaraan is 
dat ‘vrouwelijke karakter’ van de viering onder leiding van deze voorganger voor een buiten-
staander herkenbaar? Dat is merkbaar, wanneer de voorganger haar visie op wat zij in haar li-
turgievieringen wil uiteenzet (§ 4.2.2, N34-35 en 4.3, N36), hier en daar in de taal van de gekozen 
liturgische teksten (e.g. § 3.2, B57: “Licht (…) dat ons mooi doet zijn…”), maar misschien het 
meest in haar ritueel-liturgische gedragen, waarin zij anders dan de door mij geobserveerde 
mannelijke voorgangers geen enkele afstand schept tussen zichzelf en de kerkgangers. 

De door de voorganger in de orde van dienst voorziene rituele bewegingen van de pro-
cessie naar het Mariabeeld in het kader van het kaarsenritueel en het formeren van een ge-
bedsketen bij het bidden van het Onzevader en de daarop aansluitende vredeswens gaven de 
kerkgangers ten slotte niet alleen de mogelijkheid om zich tijdens de kerkdienst voor even 
lichamelijk te ‘ontspannen’, maar vooral om met elkaar ‘ritueel te communiceren’. Een derge-
lijke ‘rituele communicatie’ bevordert ontegenzeggelijk de gemeenschapszin, de onderlinge 
communio. De dans, die niet door de voorganger was voorzien, maar waarbij zij in haar eigen 
evaluatie opmerkte hoe goed het was, dat er een initiatief tot samen doen vanuit de kerkgan-
gers achter zat, deed dat evenzeer. Het was aan het einde van de kerkdienst, dat er gedanst 
werd. Daarom zijn de vruchten ervan wellicht ook nog in een volgende kerkdienst te plukken: 
de ervaren saamhorigheid geeft in in een volgende kerkdienst het zelfde te verwachten.

548  Deel II, hoofdstuk 3, § 3.2, 14.44 en 4.3.



Hoofdstuk 6 | 265

Dat het altaar vooral dienst deed als een lezenaar, vanwaar al wat er te lezen was gelezen 
moest worden, werd mij duidelijk toen ik zag, hoe er met de Bijbel, die als evangelieboek 
dienst deed, werd omgegaan (§ 3.2, 10.57; 4.3 en 4.4). Deze Bijbel, die nota bene op een eigen 
lezenaar stond, moest naar de plek, vanwaar gelezen moest worden, worden gedragen en daar 
worden neergelegd. De Bijbel werd niet gebruikt om uit te lezen. Gelezen werd er door de le-
zer van het evangelie uit haar eigen liturgieboekje. De Bijbel werd ook niet onmiddellijk op de 
lezenaar teruggelegd na de Schriftlezing. Hij bleef tot na de communie op het altaar en in de 
weg liggen: het altaar was eigenlijk niet te meer te gebruiken gedurende de Communiedienst. 
De ciborie en de pyxis die voor de Communiedienst werden aangedragen, moesten op de 
voorkant van het altaar neergezet worden, waar nog wat ruimte over was. 

Het doet denken aan wat wij in het vorige hoofdstuk over de liturgie in de GevM tegen-
kwamen ter zake van de onmogelijkheid om het altaar naar behoren te gebruiken tijdens de 
Communiedienst, ook in dit geval weer omdat de ruimte op het altaar in beslag genomen 
werd door een grote Bijbel.549 Omdat men in het HvBV – in tegenstelling tot in de GevM – de 
beschikking heeft over een aparte lezenaar, waarop plaats is voor de Bijbel en vanwaar niet 
alleen de Schriftlezing(en) gedaan zouden kunnen worden, maar ook de gebeden van de ope-
nings- en slotriten van de kerkdienst en de voorbeden, zou men het altaar voor de Dienst van 
de Tafel kunnen reserveren. 

De koorzang was goed, het Sathya Sai Seva-koor deed zijn uiterste best. Omdat het koor 
meerstemmig zong was het voor de kerkgangers moeilijk met het koor mee te zingen. De 
meesten van hen moesten het bij luisteren laten. De moeilijkheidsgraad van het meedoen 
met het koor werd geïntensiveerd, doordat het koor verschillende liederen in vreemde talen 
op zijn repertoire had. Daarmee was de veeltaligheid, die in de kerkdienst werd nagestreefd, 
gebaat. Dat veeltaligheid tijdens de kerkdienst steeds een ambigu effect heeft bleek uit de re-
actie van D., die zich aanbood als lezer van het evangelie, omdat er in het begin van de viering 
eindelijk eens in het Sranan werd gezongen (§ 4.3, N37). Omdat ze wat betreft zingen in het 
Surinaams rijkelijk bediend werd in het verdere verloop van de viering, uitte ze haar vreugde 
daarover met de dans en een Afrikaanse tongyell aan het einde van de viering. Dat is de posi-
tieve kant. Maar tussen de regels door zegt D. ook, dat zolang er in de kerkdienst niet in haar 
eigen taal werd gesproken of gezongen, ze zich minder aangesproken heeft gevoeld. Dat roept 
de vraag op, welke talen een voorganger moet kiezen om aan de anderstalige kerkgangers het 
gevoel te geven er bij te horen: alle talen die onder de kerkgangers gesproken worden of een 
representatief te achten aantal daarvan? Het zingen in vreemde talen brengt, zo kunnen we 
leren van de kerkdienst in het HvBV, voor een voorganger extra verantwoordelijkheid mee. 
Hij dient zich te vergewissen wat er precies gezongen wordt. Voor de kerkdienst van 18 janu-
ari 2009 is dat kennelijk onvoldoende gebeurd. Het koor kreeg de kans om een zeer melodieus 
klinkend, maar zwaar politiek getint polariserend ANC-lied te zingen na de communie (vgl. § 
3.2, B64). Saillant detail ten slotte is, dat het koor in het liturgieboekje in een soort colofon op 
de achterkant van de omslag vermeld wordt als “bij ons (cursivering vD) te gast”. Ook in de 
vermelding van het aanwezige gastkoor solidariseert de voorganger zich met de kerkgangers. 

De kerkdienst van 18 januari 2009 verliep in alle rust. De meevierende kerkgangers waren 
van het begin tot het einde betrokken, de voorganger betoonde zich een pastor die ‘in Gods-
naam’ aanwezig wilde zijn bij haar pastoranten en met hen in hun detentie wilde volharden. 
Dat leidde tot gebedsteksten die sommigen raakten tot in de diepste vezels van hun ziel. On-
der de voorbeden werd het enkele kerkgangers te machtig. Zij barstten in tranen uit. Op zich 

549  Vgl. Deel II, hoofdstuk 5, § 3.2, 4.3 en 4.4. 
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is daar niets mis mee. Als gevoelsuiting zijn ook ontroering en verdriet authentieke vormen 
van toe-eigening. Ik was daarom verbaasd te zien dat twee van de vrijwilligsters met zakdoek-
jes in de weer gingen om de tranen van de huilende kerkgangers te drogen. Met het wegvegen 
van de tranen werden misschien – ten minste voor hun eigen gevoel – ook de emoties van de 
betrokkenen ontkend.

 
4.7.2.Balans 
4.7.2.1. Ritueel-liturgische strategieën 

Acht ritueel-liturgische strategieën sturen het ritueel-liturgische doen van de voorganger 
in het HvBV aan: 

 
(1) Streven naar herkenbaarheid door a) de inzet van de Romeinse ordo als ‘signum unitatis’ 

en b) door het dragen van een liturgisch gewaad.
Op de eerste plaats is er de ritueel-liturgische strategische keuze van de voorganger om in 

haar kerkdiensten in grote lijnen de Romeinse ordo te volgen, omdat vooral de buitenlandse 
vrouwen, die in het HvBV moeten verblijven, die orde van dienst van huis uit kennen en hier 
kunnen herkennen. De Romeinse ordo wordt door de voorganger voornamelijk gezien en in-
gezet als een werkelijk signum unitatis550, een teken van eenheid. Eenzelfde soort ‘herkenning’ 
ziet zij gerealiseerd, waar zij er als onderdeel van deze strategie voor kiest in de kerkdiensten 
een liturgisch gewaad te dragen (§ 4.2.2 en 4.4). 

(2) Vieren van een volwaardige Communiedienst naast een volwaardige Dienst van het 
Woord.

De voorganger kiest er voor – haar tweede ritueel-liturgische strategie – om elke viering, 
waarin zij voorgaat een Woorddienst en een volwaardige Communiedienst te vieren. Daar-
mee komt zij enerzijds tegemoet aan het verlangen van een aantal van haar kerkgangers om 
te kunnen communiceren en bereidt zij anderzijds haar kerkgangers stapsgewijs voor op de 
nuttiging (§ 4.2.1 en 4.2.2).

(3) Persoonlijk begroeten van de kerkgangers door voorganger en vrijwilligers in een poortri-
tueel, voorafgaande aan de kerkdienst.

Een derde ritueel-liturgische strategie vinden we in het poortritueel, dat aan de viering 
voorafgaat. De voorganger begroet staande in de toegang naar de kerkzaal, samen met de aan-
wezige vrijwilligers, ieder van haar kerkgangers in een persoonlijke ontmoeting, waardoor de 
kerkgangers van begin af aan het gevoel krijgen, dat zij ieder voor zich gekend en gewaardeerd 
worden door de voorganger en haar vrijwilligers.

(4) Als voorganger uitdrukkelijk deelnemen aan het kaarsenritueel van de kerkgangers.
De voorganger in het HvBV neemt uitdrukkelijk als voorganger deel aan het kaarsenritu-

eel. Zij besluit persoonlijk de processie naar de kaarsentafel. Door haar deelname aan het ritu-
eel geeft zij er niet alleen ruimte aan in de kerkdienst, maar integreert zij het ook in haar eigen 
rituele handelen. Daardoor benoemt zij als voorganger het kaarsenritueel als een volwaardig 
ritueel en onderstreept zij de betekenis, die de kerkgangers eraan geven. 

(5) Inzetten van empathie als een leidraad voor het ritueel en het woord, enerzijds vanuit 
een therapeutisch motief (coping), anderzijds vanuit een spiritueel motief (intimiteit met God 
en elkaar). 

De voorganger wil in woord en ritueel de kerkgangers uitlokken om in- en meevoelend te 
vieren. Zij prikkelt daartoe hun nieuwsgierigheid naar wat er te zeggen valt rondom het the-

550  In CONSTITUTIE (1963), nr. 47, 48-51 wordt het sacrament van de eucharistie benoemd als een door de Heer aan de 
universele kerk toevertrouwd liturgisch “memoriale” dat naast andere kwaliteiten die van een “signum unitatis” heeft. De 
aanduiding van de Romeinse ordo als een signum unitatis is analoog bedoeld. 
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ma van de viering (de lezing en de preek) om bij hen het gevoel te wekken, dat de viering voor 
hen van belang zal zijn (§ 4.5). Zij wil de kerkgangers bovendien in de kerkdienst niet alleen 
in hun levensgevoel aanspreken, maar hen ook in en door het ritueel brengen tot eenheid met 
God en met elkaar. Enerzijds heeft deze ritueel-liturgische strategie daardoor het karakter van 
een copingstrategie551 (§ 4.3 en 4.7.1), anderzijds heeft zij impact op de spiritualiteit van de 
kerkgangers. Dat laatste moge blijken uit het feit, dat de voorganger voor haar viering teksten 
heeft gekozen, waarin God zodanig wordt aangesproken, dat deze aansprekingen bijdragen 
aan een groeiende intimiteit tussen God en de kerkgangers. Deze kant van de inzet van deze 
ritueel-liturgische strategie – die eerder intuïtief lijkt dan welbewust; de voorganger refereerde 
er in de gesprekken die wij hadden niet aan – brengt een communio tot stand met ‘de Heilige’ 
op het niveau van vooral de beleving, die de ingesloten informanten het gevoel gaf – zelfs Y. 
die niet goed wist tot Wie ze zich in haar gebed richtte – echt te kunnen bidden in de viering 
(§ 4.5 en 4.6). Dat geeft aan deze vijfde ritueel-liturgische strategie mystagogische potentie.

(6) Streven naar deelname van een koor van ‘buiten’ als sfeerverhogend element en om het 
contact ‘binnen’ – ‘buiten’ te intensiveren.

De voorganger wil – en dat is haar zesde ritueel-liturgische strategie – in de kerkdiensten 
het liefst “levende muziek van buiten”. Daarom nodigt zij als regel een koor van ‘buiten’ uit 
om de katholieke liturgische vieringen in het HvBV op te luisteren. De uitnodiging, die aan 
koren zowel uit de regio als uit het land gedaan wordt, dient een tweeledig doel. De aanwe-
zigheid van een koor van ‘buiten’ is enerzijds sfeerbepalend en -verhogend, anderzijds biedt 
deze ritueel-liturgische strategie de mogelijkheid het contact tussen mensen van ‘binnen’ en 
mensen van ‘buiten’ te intensiveren (vgl. hierboven § 4.2.2) . 

(7) Contextualisering van de viering door veeltaligheid.
De voorganger kiest er als zevende ritueel-liturgische strategie bewust voor veeltaligheid 

in haar kerkdiensten. 
(8) Delen van het voorgangerschap. 
De voorganger deelt haar voorgangerschap met die kerkgangers, die worden uitgenodigd 

het evangelie voor te lezen (§ 3.2, 10.57). 

4.7.2.2. Thema’s ter verdere bespreking
Ten aanzien van de vier algemeen geldende thema’s: ‘visie voorganger’, ‘ruimte en tijd’, 

‘voorbereiding’ en ‘gevierde praxis versus de voorgeschreven ordo’552, kan ook vanuit dit 
hoofdstuk bij deze items weer een aantal specifieke accenten gelegd worden. 

De voorganger in het HvBV is pastoraal werkster en daarmee een lekenvoorganger. Toch 
sluit dat in haar optiek niet uit, dat zij er bewust voor kiest een ambtsgewaad te willen dragen, 
juist om als voorganger in de kerkdienst voor de kerkgangers herkenbaar te zijn. De voorgan-
ger in het HvBV zet zich daarmee af tegen de visies van de voorganger in de kliniek.553 

Voorts is er wat betreft het thema ‘ruimte en tijd’ de min of meer polycentrische inrichting 
van de ruimte (het altaar en vooral het Mariabeeld als liturgische centra).

De ‘gevierde praxis en de voorgeschreven ordo’ laat de voorganger zoveel mogelijk met el-
kaar overeenstemmen. De Romeinse ordo heeft voor haar de kwaliteit van een internationaal 
geldend signum unitatis. Ten slotte is er weer het thema van de onderlinge verhouding en de 
vorm van de Dienst van het Woord en de Communiedienst. In het vorige hoofdstuk 5 roerden 
we dit thema het eerst aan.554 

551  Vgl. STERK & BARNARD (2001), 278 en Deel I, hoofdstuk 2, § 8.3.1.
552  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 4.7.2.2.
553  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 4.4, N8.
554  Ibidem, hoofdstuk 5, § 4.7.2.2, algemene thema’s. 
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Een viertal bijzondere thema’s met ‘gevolgen’ voor de ritualiteit dient zich aan: 

(1) Als eerste bijzonder thema is er de contextueel belangrijke visie van de voorganger op 
(het pastorale spreken over) schuld, vergeving en verzoening en de rituele vertaling daarvan 
in het boeteritueel in haar kerkdiensten.555 

(2) Als tweede bijzonder en contextuele thema is er de volledige integratie van het onder 
de kerkgangers populaire kaarsenritueel in de liturgieviering. 

(3) De voorganger laat het evangelie lezen door kerkgangers boven de Bijbel en uit het 
eigen liturgieboekje.

(4) De voorganger viert veeltalig.556

555  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 6.3.3. 
556  Vgl. Ibidem, § 6.3.2.
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Hoofdstuk 7
“Waar God is, is Licht…”
(pastoraal motto van de voorganger) 

1. Informatie vooraf

1.1. Voorganger en gesprekspartners
Op dinsdag 10, zaterdag 14 en woensdag 18 februari 2009 bezocht ik een vrouwengevan-

genis (‘GevV’). Op dinsdag 10 februari 2009 hield ik het voorgesprek met de voorganger en 
maakte ik uitgebreid kennis met de inrichting. Op zaterdagmorgen 14 februari 2009 obser-
veerde ik de katholieke kerkdienst in de GevV. Op woensdag 18 februari 2009 hield ik het na-
gesprek met de voorganger en bovendien de informanteninterviews met een vrijwilligster557 
en drie gedetineerde vrouwen.558

De voorganger van de GevV is 58 jaar. Na een relatief lange zoektocht binnen verschil-
lende theologische opleidingen naar de praktisch theologische invalshoek, die haar zou be-
vallen, rondde zij eind negentiger jaren van de vorige eeuw haar theologiestudie af. Na eerst 
werkzaam geweest te zijn in het studentenpastoraat, werd zij in 2002 justitiepastor. Tijdens 
haar theologiestudie heeft zij de liturgie niet bestudeerd. Zij heeft ook geen pastorale stage 
gevolgd. Haar liturgische vorming kreeg zij vooral in de liturgische praktijk tijdens de jaren, 
waarin zij als studentenpastor werkzaam was; die vorming bestond erin, dat ze zich leerde 
invoegen in de bestaande liturgische gewoonten van het studentenpastoraat. 

Er zijn nog een paar bijzonderheden te melden ter zake van mijn bezoeken aan de GevV. 
Bij de drie informanteninterviews met ingesloten vrouwen werden de vrijheid van spreken 
en van onderzoek enigszins geweld aangedaan door de directeur van de inrichting: hij stond 
erop bij deze interviews aanwezig te zijn. Hij heeft ze gedeeltelijk meegemaakt: halverwege 
het tweede interview verliet hij de kerkzaal, waar de interviews plaatsvonden. De directeur gaf 
mij geen toestemming foto’s te maken van de kerkzaal in de inrichting. 

1.2. De kerkgemeenschappen van de GevV
De GevV is een qua populatie grote inrichting, waarbinnen plaats is voor verschillende 

regimes: een Huis van Bewaring (HvB) en een gevangenis met gesloten, halfopen en open 
afdelingen. De gedetineerden van de HvB-afdelingen worden gescheiden gehouden van de 
bewoonsters van de afdelingen van de vrouwengevangenis. Daarnaast was er in februari 2009 
nog een groep gedetineerden, die op een apart omheind stuk van het terrein in een houten 
gebouw verbleef. Dit gebouw was bestemd voor de eerste opvang van gedetineerden en als 
een tijdelijke voorziening om aan een eventueel cellentekort het hoofd te kunnen bieden. 
In september 2009 werd deze voorziening gesloten. Er is daarom in de GevV geen sprake 
van één kerkgemeenschap. Toen ik de GevV bezocht, waren er maar liefst drie verschillende, 
naast elkaar bestaande kerkgemeenschappen. 

Voor de afdelingen van het HvB – de eerste kerkgemeenschap in de GevV – is een eigen 
kerkdienst voorzien op zaterdagmorgen van 09.30-10.30 uur. Voor de bewoonsters van de 
vrouwengevangenis – de tweede kerkgemeenschap van de GevV – wordt er eveneens op de 
zaterdagmorgen een kerkdienst gehouden, van11.00-12.00 uur. Deze laatste liturgieviering 

557  J., 60 jr., vrijzinnig gereformeerd en Nederlandse.
558  S. (45 jr, Rooms-katholiek en Roma), T. (29 jr., Rooms-katholiek en Surinaamse), G. (26 jr. Rooms-katholiek en 
Surinaamse).
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heb ik geobserveerd. Beide kerkgemeenschappen, die van het HvB en die van de gevangenis, 
maken kort na elkaar gebruik van dezelfde kerkruimte. De derde kerkgemeenschap van de 
GevV – die uit de afgezonderde instelling verderop op het terrein – kerkte later in de namid-
dag van de zaterdag in een eigen kerkruimte in hun verblijf.

Alle kerkdiensten in de GevV lijken druk bezocht. In de kerkdienst die ik meemaakte – de 
kerkdienst die bestemd was voor de gedetineerden van de vrouwengevangenis – waren meer 
dan vijftig (50) kerkgangers aanwezig. De kerkzaal was daarmee overvol. In de GevV is ook 
een voorziening om moeders met jonge kinderen op te nemen. Gedetineerde moeders kun-
nen tijdens hun verblijf daar hun jonge kinderen tot hun vierde jaar bij zich houden. Er waren 
in de kerkdienst die ik observeerde twee moeders met een kind aanwezig (vgl. verderop, § 
3.1, 3).

2. De kerk van de GevV 

2.1. Beschrijving van de kerkzaal van de GevV
De kerkzaal is ongeveer elf meter lang en vier tot vijf meter breed. Er is een uitbouw aan 

van ongeveer tweeënhalve meter breed. Daarin bevindt zich een koffiecounter, een aanrechtje 
van ongeveer een meter tachtig breed met een spoelbak en warm/koud stromend water en 
met drie keukenkastjes daarboven. Daar wordt koffie en thee gezet voor na de kerkdienst. 
Koffie en thee worden buiten de kerkzaal op de gang gedronken. De koffiecounter is enigszins 
afgescheiden van de eigenlijke kerkzaal door de piano.

Men komt de kerkzaal binnen door okergele dubbele deuren. Aan beide zijden van die 
deuren zijn dragende zuilen. Op de vloer ligt een donkerrode vloerbedekking, behalve in de 
koffiecounter. Daar ligt donkergrijs vinyl. De wanden van de kerkzaal zijn eveneens okergeel 
gesausd, maar in een donkerder tint dan de toegangsdeuren. Het eerste gedeelte van de zaal 
heeft een verlaagd naturel gehouden planken plafond, waarin allerlei apparatuur schuilgaat: 
kokers voor luchtverversing, noodverlichting, brandmelders en een sprinklerinstallatie. Het 
achterste deel van de kerkzaal heeft een ongeveer dertig centimeter hoger wit plafond. 

In de linkerhoek vlak naast de deur staat een rieten gevlochten kamerscherm in drie de-
len. Het kamerscherm heeft geen onmiddellijke functie. Iets verderop hangt een handgeschil-
derde icoon van de Moeder Gods van Vladimir. Om de icoon hangt een kunstzijden tak, 
waarvan de bloemen niet open zijn. Het lijkt een hortensiasoort te zijn. Voor de icoon is een 
kaarsentafel opgesteld en daarvoor weer ligt een veelkleurige mat met fantasie indiaanse mo-
tieven. Groene en zandkleurige tinten voeren in de mat de boventoon. Meteen daarnaast staat 
een wandtafeltje met een wit kleed erop. Op het tafeltje staat links een zwart gipsen beeldje 
van Onze Lieve Vrouw in het Zand, midden op het tafeltje ligt een intentieboek met pen, rechts 
daarvan staat een bronzen stavrotek.559 Er ligt ook een leeslint en een Spaanse Bijbel. Boven 
het tafeltje hangt een iconenlamp. 

Iets verder op de muur hangen twee islamitische wandversieringen, een met een voor-
stelling van de Kaäba, en een met een gekalligrafeerde Koransoera. Een grote raampartij die 
even hoog is als het verlaagde plafond sluit op de wand aan tot in de hoek. Voor de ramen 
hangen glasgordijnen en aan beide zijden een beige overgordijn. Voor deze ramen zijn geen 
tralies aangebracht. Pal tegen de buitenhoek van de zaal is een hoog hekwerk, dat de weg naar 
‘buiten’ afsluit. In de linkerhoek achter in de zaal is een kwartrond podium gemaakt, dat als 
een taartpunt in de hoek ligt. Het cirkelsegment heeft een straal van ongeveer drieënhalve 

559  Afbeelding van de Gekruisigde met aan de ene kant van het kruis de Moeder Gods met Maria Magdalena en aan de 
andere kant Johannes de Theoloog met de gelovige Honderdman.
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meter. De omtrek ervan is ongeveer zes meter. Het is twee treden hoog en met een donker-
rode vloerbedekking bekleed Op het podium staan een tweede wandtafeltje, het altaar, schuin 
in de hoek, en een lezenaar. Er staan achter en terzijde van het altaar planten en een staande 
schemerlamp. Onder het altaar ligt een crèmekleurig Berbertapijt. Tegen de rechterzijde van 
de hoek hangt een antiek (?) lobbenkruis met corpus. 

Op het wandtafeltje op het podium staan een Tibetaanse schaal en een grote beker van ke-
ramiek. Achter op het altaar staan twee zilverkleurige kandelaars met kaarsen en daartussen 
bevindt zich een plexiglazen standaard met een Bijbel.560 Links daarvoor staat een koperen 
menora, rechts daarvan een Amnestykaars, een kaars met roestig prikkeldraad er omheen. 
Links en rechts tegen de poten van het altaar staan twee eenvoudige vurenhouten Allerzielen-
kruisen met daarop in zwarte viltstift de namen van de in 2008 overleden familieleden van de 
gedetineerden. Links voor het altaar staat een ongeveer een meter hoge driepotige kandelaar 
met de Paaskaars. Over de rechterkant van het altaar en over de lezenaar hangen groene vela. 

Ongeveer tweeënhalve meter uit de hoek begint een tweede grote raampartij die door-
loopt tot aan de volgende hoek van de zaal. Ook deze raampartij is bijna zo hoog als de zaal. 
Midden ervoor is een witte dragende zuil. Er hangen glasgordijnen en aan beide zijden een 
beige overgordijn voor de ramen. Omdat deze ramen uitgeven op ‘buiten’ zitten er tralies 
voor. Naast het podium, op de begane grond voor het raam staat een kastje met daarbovenop 
een stereo-installatie.

Tegen de rechterwand, de vrije wand van de koffiecounter, hangt een kunstig geplakte 
icoon van de Moeder Gods van Kazan. Ook daarvoor staat een kaarsentafel. Daarnaast hangt 
een ‘hongerdoek’; aan de kledij van de afgebeelde personages te zien is deze doek afkomstig 
uit het Andesgebergte, vermoedelijk uit Peru. Op een stuk muur van ongeveer vijf meter dat 
– vanuit de koffiecounter gezien – de ruimte inspringt hangen een paar foto’s, een van een 
moskee en een met drie meisjes erop. Iets verderop – midden in het stuk wand – bevindt zich 
een hemelsblauwe deur die toegang geeft tot een technische ruimte. De stoelen in de kerkzaal 
staan in “auditoriumopstelling”, dat wil zeggen: “men zit in rijen achter elkaar, (…) gescheiden 
door een middenpad”.561 Ook in de vrije hoek van de koffiecounter, tussen de kaarsentafel 
voor de Kazanskaja-icoon en het podium staan een vijftal rijen stoelen opgesteld. 

560  DE BIJBEL (1995).
561  OSKAMP (2004), 63.
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2.2. Plattegrond

Figuur 22: De kerk van de GevV
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Legenda:

3. Observatieverslag van de kerkdienst 

3.1. Zaterdag 14 februari 2009, 10.30-11.00 uur: laatste voorbereidingen
1. Op het altaar staan vandaag twee grote glazen vazen met verse zachtroze rozen. Ze dienen 

ter versiering van het altaar en zijn ook bedoeld om na de kerkdienst aan de kerkgangers mee 
te geven. De Tibetaanse klankschaal met klepel, die eerder in de week op het wandtafeltje op het 
podium stond is op het altaar gezet. Verder is het altaar ingericht zoals ik eerder in de week al 
had gezien. Het is daardoor vandaag een drukke bedoening op het altaar. De grote keramieken 
beker is van het wandtafeltje op het podium verdwenen. Twee brandende kaarsen op zilveren 
kandelaars flankeren de Bijbel midden op het altaar. 

2. Tegen kwart voor elf druppelen de eerste kerkgangers binnen. Ze begroeten elkaar met 
omhelzingen en zoenen. In het kwartier voor aanvang van de kerkdienst loopt de kerkzaal he-
lemaal vol. Uiteindelijk zal er geen stoel onbezet blijven. Er komen in totaal meer dan vijftig 
(50) kerkgangers naar de viering. Er zijn twee vrijwilligsters aanwezig. Voor zover ik kan zien, 
houden twee bewaarders toezicht.562 

562  Vgl. voor hun functioneren, Deel II, hoofdstuk 2, § 1.2 en hoofdstuk 5, § 4.6.2. 
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3. De voorganger begroet – nadat ze zich in een belendend kantoor heeft bekleed met een 
ecru-kleurige kovel en een groen ‘pastoraal insigne’ (‘wybertje’) – de kerkgangers, die dan nog 
binnenkomen. Ze staat daartoe in de deuropening van de kerkzaal. De kerkgangers, die na bin-
nenkomst ook elkaar uitgebreid blijven begroeten, zijn rumoerig. Op het allerlaatste moment 
komen er nog twee vrouwen binnen, die ieder een kind hebben meegebracht (§ 1.2). De vrouwen 
in de buurt van waar zij gaan zitten hebben dan alleen nog aandacht voor die kinderen. 

3.2. Observatie met tijdsschema in minuten
11.01: De voorganger komt vanachter uit door de middengang tussen de stoelen naar vo-

ren, gaat voor het altaar op het podium staan en maant tot stilte. Ze heet de kerkgangers wel-
kom en doet een paar ‘huishoudelijke’ mededelingen: vanwege de tijd zal ze in de kerkdienst 
een aantal geprogrammeerde onderdelen overslaan, omdat anders de tijd om koffie te drinken 
erbij inschiet. Ze vraagt de kerkgangers ook om zoveel mogelijk rustig te blijven, omdat zij 
zich anders niet verstaanbaar zal kunnen maken. Ze heeft immers geen luide stem. Dan heet 
ze de beide vrijwilligsters welkom. Bijna alles wat de voorganger in het Nederlands zegt, zegt 
ze ook in het Engels en in (gebrekkig) Spaans. Dat zal ze gedurende de hele viering doen: 

B67: “Ssst!...Stil worden… (Er wordt in de kerkzaal ook geroepen: “stil worden”…) Ssst!... Laat ons bidden…
Laat ons…good morning… Hé?, waar is N.N.?... De laatste keer was er geen tijd meer om koffie te drinken, dus 
eh… gaan we nu…misschien dat we soms dingen overslaan. Want dat moet wel, hé... Last time, two weeks 
ago, there was no time left for drinking coffee afterwards, so maybe we sometimes skip some things. Yea? We are 
many, we are very many, which is great, but love to listen… to be silent, because otherwise eh…my voice is not 
very loud, so you won’t understand me. Dus…ik heb niet zo’n luide stem. We zijn echt met veel dus we moeten 
een beetje stil zijn, want anders kunnen we elkaar niet verstaan…. (…onverstaanbaar…) un poco calmo…. 
Welkom aan jullie allemaal, bijzonder welkom aan A. en J. (…). A. en J. zijn vrijwilligers. (…). Laten we maar 
beginnen, hè…Let we hear a call…(onverstaanbaar)…one” 

11.06: De voorganger neemt de Tibetaanse klankschaal van het altaar. Ze neemt een plech-
tige houding aan, houdt de schaal met gestrekte arm in haar linkerhand, in haar rechterhand 
heeft ze de klepel. Ze slaat met de klepel op de schaal en laat het geluid helemaal wegsterven. 
Dat duurt ongeveer 23 seconden. De kerkgangers worden onder het langzaam wegstervende 
geluid helemaal stil. Als de klank van de schaal is weggestorven zet de voorganger de klank-
schaal op het wandtafeltje op het podium en legt de klepel er naast. 

11.07: Van het wandtafeltje neemt de voorganger een klein kaarsje, dat ze aansteekt. Daar-
mee steekt ze de paaskaars aan, terwijl ze uitlegt dat deze kaars het “licht van God, van Jezus” 
verzinnebeeldt: “Ik wil de paaskaars aansteken,… dat lukt niet zo goed. Dat het Licht van de 
levende Christus onder ons mag zijn. La Luz de ... Dios es aqui. La Luz de Jesús resurrexi”. 
Dan steekt ze ook een wierookstokje aan: “Ik wil dit wierook aansteken en soms ja, dat onze 
gebeden zo op mogen stijgen naar boven (iemand komt nog te laat binnen; de voorganger 
zegt “welkom” tegen de verlate kerkganger – meteen is er onrust) en even aangenaam mogen 
zijn en dat alle kwade gedachten weg gebannen mogen worden”.

11.08: De voorganger maakt het kruisteken. Ze doet dat alleen in het Nederlands: “Wij 
zijn hier samengekomen in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, amen”. 
Onmiddellijk daarop volgt het openingsgebed, dat de voorganger zelf voorbidt:



Hoofdstuk 7 | 275

B68: “Openingsgebed/ Opening prayer/ Oracion de apertura
Laat ons stil worden en bidden tot God. Hij hoort ons al van verre. Hij verstaat ook wat niet gezegd kan worden 
(korte stilte). Goede God, God van mensen, wij zijn hier bij elkaar om te luisteren naar uw Woord en samen te 
bidden. Wij vragen U: wees in ons midden, als we onze zorgen uitspreken en als we woorden zoeken van hoop. 
Wees er als we luisteren naar uw verhaal. Mag het ons sterken en mag het ons troosten. Wees er God, als we 
bidden voor wie ons lief is en voor wie met ons meeleeft. Wees er God, opdat we alles wat ons bezighoudt mogen 
leggen in uw hand. Dat vragen wij U in naam van Jezus uw Zoon”.563

Allen antwoorden daarop: “Amen”. 
11.09: Meteen na het openingsgebed wordt psalm 8:1-6 gelezen. De tekst is naar de Nieu-

we Bijbelvertaling van 2004. Ook de psalm leest de voorganger zelf voor, in het Nederlands. 
Een Engelse en Spaanse vertaling zijn op het liturgieblaadje (twee aan elkaar geniete A-4tjes) 
opgenomen. Terwijl in de verschillende taalversies van de psalm op het liturgieblaadje over de 
mens gesproken wordt in het mannelijk enkelvoud, leest de voorganger, waar de tekst “hem” 
en “zijn” geeft, steeds “haar”. 

11.10: Dan nodigt de voorganger de kerkgangers uit om het lied Amen564 te gaan zingen. 
Er wordt meegezongen met een cd-versie van het lied. De voorganger neemt de afstandsbe-
diening voor de stereo-installatie van het altaar, komt van het podium af en probeert de cd 
te starten. Dat gaat fout. Het bedoelde lied stond niet goed voorgeprogrammeerd. Een halve 
minuut later klinkt het lied door de kerkzaal:

B69: “Amen
See the baby (Amen . . .), wrapped in a manger (Amen . . .) on Christmas morning (Amen, amen, amen etc.)
See Him in the Temple, talking with the eldest, who marvelled at his wisdom.(…)”.

Het is de bedoeling dat de kerkgangers meezingen met de cd. Daartoe staat de tekst van 
het lied uitgeschreven op het liturgieblaadje. De kerkgangers luisteren in plaats van dat ze 
meezingen. Sommige kerkgangers deinen wat mee op de muziek, de ogen gesloten, andere 
zitten wat met hun buren te praten.

11.13: De voorganger zegt nadrukkelijk: “Schuldbelijdenis…” en nodigt de kerkgangers 
uit “om met deze grote groep weer stil te worden, inkeren in onszelf om van de afgelopen 
weken bij onszelf na te gaan: wat was goed, wat was niet goed, dat we alle blokkades die er zijn 
tussen ons en andere mensen, tussen ons en God en de andere mensen op kunnen ruimen om 
met een zuiver gemoed te kunnen luisteren naar het evangelie”. Dan is het ongeveer een halve 
minuut stil. Dan leest de voorganger een gedicht voor, waarop een korte Nederlandstalige 
Kyrie-litanie volgt:

B70: “Schuldbelijdenis/ Confession/ Confesion
Als alles buiten donker is, mijn vrienden mij niet verstaan, dan wend ik mij van hen tot U, vind liefde in uw ogen. 
Als alles in mij donker is, en ik mijn ziel veracht, dan wend ik mij van mij tot U, vind liefde in uw ogen. Als uw 

563  De voorganger noteert bij dit gebed: “eigen gebed of minstens eigen bewerking van een verder niet herleidbaar origineel”.
564  Het lied Amen is te vinden op de cd Muziekbijlage 1 bij het Liturgisch Werkboek voor Justitiepastores (=VAN DUN & 
OENEMA (1997)), nr.2. 
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gelaat zo donker is, uw toorn mij bedreigt, dan wend ik mij van U tot U, vind liefde in uw ogen.565

Vg: Heer, ontferm U over ons. Allen: Heer, ontferm U over ons
Vg: Christus, ontferm U over ons. Allen: Christus, ontferm U over ons
Vg: Heer, ontferm U over ons. Allen: Heer, ontferm U over ons
Vg: Heer, zie naar ons om. Allen: Heer, zie naar ons om
Vg: Heer, verhoor ons gebed. Allen: Heer, verhoor ons gebed”.

Tot besluit zegt de voorganger de absolutieformule, terwijl zij een orante-gebaar maakt:

B71: “Vg: Moge de almachtige God in zijn oneindige goedheid zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven 
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Allen: Amen”.

11.16: Op het liturgieblaadje staat het lied Do Lord, Oh, do Lord (van Johhny Cash) [B72566] 
uitgeschreven; het lied wordt overgeslagen. De voorganger had aan het begin van de viering 
aangekondigd dat dat vanwege de tijdsdruk zou kunnen gaan gebeuren. De voorganger leidt 
in plaats van het lied in het Nederlands, Engels en Spaans kort de evangelielezing in. Het is de 
perikoop Mk. 8:1-9567, de versie van Markus van het verhaal van de wonderbare broodverme-
nigvuldiging. De evangelielezing staat op het liturgieblaadje afgedrukt in het Nederlands, het 
Spaans, het Duits, het Engels, het Italiaans, het Frans, het Portugees, het Russisch, het Chi-
nees, het Pools en het Papiamento. Ze vraagt onder de kerkgangers een lezer om het evangelie 
in het Spaans te lezen. 

11.17: Er komt een vrouw van bijna achter uit de kerkzaal naar voren, die op het podium 
gaat staan en daar vanaf haar eigen liturgieblaadje de evangelielezing voorleest. De voorgan-
ger is terzijde gaan staan, op de begane grond, naast de piano.

11.18: De voorganger komt naar voren, gaat weer op het podium staan en vraagt om een 
lezer die het evangelie in het Engels wil voorlezen. Er meldt zich een kerkganger, maar die 
wil liever voor haar eigen stoel op de eerste rij blijven staan en vandaar het evangelie lezen. 
De voorganger probeert haar zover te krijgen dat zij ook op het podium gaat staan. De vrouw 
gaat op de begane grond midden voor het podium staan en leest vanaf die plaats het evangelie. 
Ook zij leest vanaf haar eigen liturgieblaadje. Als ze de lezing beëindigd heeft besluit ze met: 
“This is the Gospel of the Lord”. Onder deze voorlezing van het evangelie is de voorganger 
weer naast de piano gaan staan.

11.20: Vanaf haar plek bij de piano vraagt de voorganger een van de vrijwilligsters – J. – 
om het evangelie in het Nederlands voor te lezen. Deze vrijwilligster komt naar voren, gaat 
op het podium staan en leest geroutineerd het evangelie, ook weer vanaf haar eigen liturgie-
blaadje.

11.22: In aansluiting op de evangelielezing en als inleiding op de overweging wordt het 
lied Als hij kon toveren (van Herman van Veen) ten gehore gebracht:

565  De voorganger meldt als de schrijver van dit gedicht Schlomo Ibn Gabirol. Verdere referenties laat zij achterwege. 
Genoemde Schlomo Ibn Gabirol, voluit Solomon Ben Yehuda Ibn Gabirol, latiniserend ook wel Avicebron genoemd, is ca. 
1021 te Malaga geboren en ca. 1058 te Valencia gestorven. Hij was een Hebreeuwstalige Andalusische dichter en neoplatoons 
filosoof. [bron: Wikipedia, laatst geraadpleegd 16 januari 2011]. 
566  [B72: “Lied/ Song/ Cancion: Do Lord, oh do Lord. Chorus:Do Lord, oh do Lord oh do remember me (...) ‘way beyond the blue.(...) I took Jesus as my saviour, you 
take Him too (...), while He is still calling you (...)”.]
567  Op vers 10 na is dat het evangelie dat in het Lectionarium voor de Weekdagen is aangegeven voor de zaterdag in de vijfde 
week van jaar I (=14 februari 2009); vgl. LECTIONARIUM VOOR DE WEEKDAGEN, II (z.j.), nr.60, 108.
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B73: ”Lied/ Song/ Cancion: Als hij kon toveren 
Als hij kon toveren, kwam alles voor elkaar. Als hij kon toveren, was niemand de sigaar. Als hij kon toveren, kon 
toveren, kon toveren, kon toveren dan hielden alle mensen van elkaar.(…)”.

Er wordt weinig meegezongen met de cd. Het is een lang lied en verschillende kerkgangers 
houden het na een paar coupletten voor gezien en gaan met elkaar zitten praten. Er is veel 
geroezemoes.

11.25: De voorganger begint aan haar overweging:

B74: “Als ik kon toveren, dan wist ik het wel (…). Ik zou zorgen dat er niemand arm was en dat er niemand 
honger had en dat het niet te koud was. Ik zou zorgen dat alle kou, verdriet, ziekte, dat dat allemaal weg was. Dat 
zou ik doen, als we konden toveren. (De voorganger vertaalt in het Engels en daarna in het Spaans: “Un canzione 
de brujeria”. Er wordt meteen hard gelachen. Spaanstalige kerkgangers corrigeren de voorganger uitgebreid: van 
alle kanten wordt er “mágia” geroepen. De voorganger zegt:) In het evangelie van vandaag lijkt Jezus een beetje 
op een tovenaar. Hij heeft zeven broden en een paar visjes. En Hij geeft vierduizend mensen te eten en Hij heeft 
nog zeven manden over. (De voorganger vertaalt deze zinnen in het Engels. Een van de kinderen begint te huilen. 
Ieders aandacht gaat meteen naar het huilende kind toe. De voorganger is zichtbaar van haar à propos gebracht; zo 
goed en zo kwaad als het gaat, vervolgt ze haar preek in het Engels en krijgt toch weer even de aandacht van haar 
gehoor:) Jezus woont in het Midden-Oosten (…). En daar (…) daar worden verhalen op een andere manier 
gebruikt. Wij vertellen een verhaal om te beschrijven wat er echt gebeurde. (…) In het Midden-Oosten vertellen 
ze verhalen om een bepaalde betekenis over te brengen en doet het er eigenlijk niet zoveel toe, of het nu echt zo 
gebeurd is, of anders gebeurd is…Het gaat om de betekenis die ze over willen brengen. (De voorganger vertaalt 
deze zinnen (aarzelend) in het Spaans en besluit haar vertaling met: “Comprende, ja?”. De kerkgangers antwoorden 
onder welwillend gelach: “Si” … De voorganger vervolgt:) En dus in dat evangelie van vandaag wil Jezus eigenlijk 
overbrengen, dat waar Jezus is, waar God is, iedereen genoeg heeft. (…) Er is genoeg voor iedereen. Waar Jezus 
is, daar komt een beetje de hemel op aarde. Dit is waar wij voor bedoeld zijn. Dat we geen honger hebben, dat 
we niet ziek zijn, dat we verzadigd zijn en alles hebben, wat we nodig hebben. Dat is waar we voor gemaakt zijn, 
dat is waar we voor bedoeld zijn”. (De voorganger vertaalt deze zinnen in het Engels en in het Spaans. De Spaanse 
vertaling lukt niet erg. De kerkgangers die Spaans spreken hebben kennelijk het Nederlands van de voorganger al 
genoegzaam verstaan en begrepen. Ze helpen haar nu met de vertaling. Een kerkganger naast mij zegt tegen haar 
buurvrouw: “Dat is echt erg!”. De voorganger besluit bijna haar preek:). God wil dat wij genoeg hebben. Hij wil 
ook dat wij delen. Dat wij delen wat er is, dat iedereen genoeg heeft. En God (…) heeft onze handen en voeten 
nodig om dat te doen. In zijn eentje kan Hij het niet. (De voorganger vertaalt de laatste zinnen ten slotte in het 
Engels. En besluit de preek met: “Goed…”.)

11.33: De cd in de cd-speler moet gewisseld worden. Dat is meteen ook weer het signaal 
voor onrust onder de kerkgangers. De voorganger probeert het stil te krijgen door “ssst” te 
roepen. Dan klinkt het lied:

B75: “La niña de tus ojos (Daniel Calveti)
Me viste a mi cuando nadie me vio, me amaste a mi cuando nadie me amo (...)”.

Het lied wordt door een aantal kerkgangers zachtjes meegezongen. Ze lijken de tekst ook 
van buiten te kennen. Een vrouw die op de eerste rij zit en de hele dienst door tot nu toe ernstig 
heeft zitten kijken, wiegt zachtjes mee op het ritme als was ze in trance. Het lied eindigt abrupt. 

11.37: De voorganger nodigt uit om kaarsjes aan te steken: “Als jullie een kaarsje aan wil-
len steken om te bidden voor je geliefden…”. Meteen staat er een aantal kerkgangers op. De 
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voorganger geeft aan twee van hen een brandend kaarsje en bij allebei de kaarsentafels, bij die 
achter in de kerk en bij die in de koffiecounter, vormen zich rijen. 

De voorganger neuriet het laatste lied en zet een cd met geestelijke liederen op. Het eerste 
lied is een Spaans lied. Mijn buurvrouw kent het lied en zingt het mee. Ze beweegt met haar 
arm mee op het ritme en deint op haar stoel. Zij is een van de weinigen aan wie het lied be-
steed is. Andere kerkgangers die nog op hun plaats zijn gebleven, beginnen andermaal hun 
sociale contacten te onderhouden. Er worden meer liederen ten gehore gebracht. 

De voorganger staat op het podium te wachten tot het kaarsenritueel voorbij is. Ze staart 
wat de kerkzaal in en zingt zachtjes voor zich uit met de cd mee. Gaandeweg overstemt het 
stemgeluid van de kerkgangers, die bij de kaarsentafels, of weer op hun stoelen gezeten, met 
elkaar praten, de muziek. De voorganger probeert in te grijpen, maar zonder noemenswaar-
dig resultaat. Na bijna tien minuten is het voorbij.

11.47: “Zullen we bidden? De koffie wacht!”, vraagt de voorganger, wanneer iedereen weer 
op zijn plaats zit. Ze leest, terwijl het langzaam stil wordt, een gedicht voor dat als inleiding 
dient op de voorbeden die nu volgen:

B76: “Gebed / Prayer / Oracion 
Als je het lieve licht ontvalt en het wordt avond, als je weer verloren in het donker valt – ook al dacht je nog zo 
dicht bij God te zijn, blijf dan maar aandachtig dankbaar in het donker achter …., want je blijft in God gedragen, 
ziel en zetel van het leven, iedereen gegeven” .568

De voorganger neemt een kaarsje om de Amnestykaars en de zeven kaarsen op de menora 
die op het altaar staat aan te steken. De Amnestykaars wordt aangestoken voor jullie “collega’s, 
(…) die zonder vorm van proces vastzitten (…)…”. De voorganger schrikt van haar eigen 
woorden en zegt dat dat flauw is.569 Dan vraagt de voorganger intenties voor elk van de zeven 
kaarsen op de menora. 

Twee kerkgangers die komende week in vrijheid zullen worden gesteld mogen een kaars 
komen aansteken. Een van hen houdt een klein afscheidswoordje. De kerkgangers luisteren 
aandachtig naar haar. Er wordt voor haar geapplaudisseerd. Er worden intenties aangedragen 
als: de kredietcrisis, vergeten slachtoffers, een vrouw die naar het ziekenhuis is gebracht om 
te bevallen, voor de zieken ‘binnen’ en ‘buiten’, voor wie allemaal nog moeten voorkomen. 
Onderwijl wordt door de kerkgangers hardop gedacht, overlegd en gelachen. Ten slotte wordt 
een achtste kaarsje, een waxinelichtje, aangestoken en voor de menora gezet “voor allemaal, 
in het bijzonder voor die mensen, die het alleen moeten zien te redden”.

11.52: De voorbeden worden afgesloten met een gezamenlijk – in het Nederlands gebe-
den – Onzevader . Onder dit gebed houdt de voorganger de handen gevouwen naar beneden 
gericht. Op het liturgieblaadje staat het Onzevader als rubriek aangegeven in het Nederlands, 
het Engels, het Papiamento, het Frans, het Spaans, het Portugees, het Sranan en het Duits. De 
bijbehorende taalversies van het gebed zijn niet afgedrukt.

11.53: De voorganger vraagt of de kerkgangers willen gaan staan. Alle kerkgangers staan 
op. Iedereen maakt een orante-gebaar. De voorganger zegt: 

568  De voorganger noteert bij dit gebed of gedicht: “Bij Psalm 134, maar ik weet verder niet van wie of wat”.
569  De voorganger had niet de bedoeling om politieke gevangenen op één lijn met ‘criminele’ gedetineerden te zetten. 
Toch is het justitiepastoraat daar soms onkritisch in. In de ‘gedetineerdenagenda’ van 2007 (een uitgave van de protestantse 
en katholieke Geestelijke Verzorging en van de Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift/ Bijbel Kiosk Vereniging 
te Amsterdam) worden vanaf de week vóór het begin van de Veertigdagentijd “beroemde gedetineerden” opgevoerd, 
waaronder Nelson Mandela, Vaclav Havel, Paulus, Pieter Jelles Troelstra, Titus Brandsma, Dietrich Bonhöfer. De reeks sluit 
bij Palmzondag, wat de suggestie wekt dat Jezus de rij beroemde gedetineerden sluit.
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B77: “Zegenwens/ Concluding Rite/ Bendicion
Dat we gaande blijven, dat we staande blijven, dat we vinden uw wegen, dat we gaan met uw zegen. De zegen 
van de almachtige God zij met ons allen: de Vader, en de Zoon en de heilige Geest. Amen”. 570

Bij de laatste woorden maakt iedereen, samen met de voorganger, een kruisteken.
11.54: De voorganger besluit, in tegenstelling tot wat er in de orde van dienst nog moet 

volgen, dat de zegen deze kerkdienst heeft afgesloten. Het slotlied Dank u voor deze nieuwe 
morgen571 wordt nog wel gedraaid, maar niet meer als onderdeel van de kerkdienst. Het lied 
staat op het liturgieblaadje afgedrukt met strofen in het Nederlands, Spaans en Engels. Onder 
de tekst van het lied staat nog een rubriek:

B78: “Vredeswens/ We wish peace/ Dar paz”.

De vrede wordt niet meer uitgewisseld. De kerkgangers gaan onder het lied naar de gang 
om koffie of iets anders te drinken. De vrijwilligsters nemen de vazen met bloemen van het 
altaar en gaan ermee naar de deur om ze daar aan de vrouwen uit te delen. Op de gang wordt 
koffie, thee en sinaasappelsap geschonken met een koekje erbij. 

4. Nadere beschrijving en eerste aanzet tot analyse, interpretatie en evaluatie

4.1. Het gebruik van de kerkruimte; de rituele functie van het altaar
Over het gebruik van de kerkruimte kunnen we kort zijn: de betrekkelijk kleine ruimte 

was helemaal vol gezet met stoelen, die in een “auditoriumopstelling” waren geplaatst. In de 
uitbouw van de kerkzaal, waar zich ook de koffiecounter bevond waren zelfs enkele rijen stoe-
len neergezet, vanwaar de kerkgangers vanaf de zijkant op het podium met het altaar konden 
kijken (§ 2.1 en 2.2). Dat betekende, dat deze uitbouw niet gebruikt kon worden, waarvoor 
die bedoeld is: om koffie te zetten en te drinken. Deze opstelling van de stoelen “kan (…) heel 
wat mensen bergen”, zoals Paul Oskamp opmerkte572 en dat was in de kerk van de GevV op 
14 februari 2009 dan ook het geval. Het was overvol in de kerkdienst. Meer dan vijftig kerk-
gangers waren – op eigen initiatief – vanuit de gevangenisafdelingen komen meevieren. De 
grote opkomst had – mede doordat de kerkzaal voor zoveel mensen eigenlijk te klein is – veel 
impact op het verloop van de kerkdienst. 

De voorganger zei in het nagesprek dat ze de kerkdienst van zaterdag 14 februari 2009 
met zoveel mensen in deze ruimte als “benauwend” had ervaren (§ 4.5, N42). Ze dacht dat ze 
voor de kerkgangers – ook al had ze gevraagd om rekening met haar zachte stem te houden 
(§ 3.2, B67) – door het geroezemoes moeilijk te verstaan was, wat de (ritueel-liturgische) com-
municatie niet bevorderde. “Het was moeilijk draadjes spinnen naar de mensen”, besloot ze. 
Het is mogelijk dat het grote aantal kerkgangers haar daarom ook min of meer ‘pas op de 
plaats’ deed maken. De voorganger ging aan het begin van de kerkdienst op het podium bij 
het altaar staan om die plek alleen toen enkele kerkgangers en een vrijwilligster het evangelie 
kwamen voorlezen te verlaten (§ 3.2, 11.16-11.20). Zelfs onder het kaarsenritueel bleef de 
voorganger op haar plek op het podium wachten, tot het ritueel voorbij was (§ 3.2, 11.37). Dat 
impliceerde dat zij zich van dit ritueel ook volledig distantieerde. 

570  De voorganger meldt bij de tekst van dit zegengebed: “ergens ooit gevonden in een uitgave van Gooi en Sticht”.
571  De tekst van het lied is van Michel van der Plas en te vinden in TROMP (z.j.), nr. 163. Het lied werd gedraaid in het 
arrangement van de cd Praise in Prison I (Seven and Friends, 2007), nr. 9.
572  OSKAMP (2004), 63.
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Op het podium in de hoek linksachter in de kerkruimte van de GevV, dat met zijn ronde 
traptreden als toegang en zijn extra vloerkleed een bijzondere ‘liturgische zone’ vormt, staat 
het altaar (§ 2.1 en 2.2). Het staat er – om weer met Oskamp te spreken – als “een teken aan 
de wand”573, met de hoekpunten van het altaarblad tegen de beide achterwanden geschoven, 
zodat niemand er rondom kan lopen of er achter kan gaan staan. Achter op het altaar staan 
vazen met rozen en zilveren kandelaars met kaarsen met daartussenin een standaard met een 
opengeslagen Bijbel (§ 2.1). Aan die Bijbel wordt – ook al wordt die in de kerkdienst van meet 
af aan geflankeerd door bloemen en brandende kaarsen als eretekens (§ 3.1, 1) – geen enkele 
aandacht geschonken tijdens de kerkdienst. De Bijbel staat vooral ter versiering op het altaar. 
Naast het altaar staat een wandtafeltje (§ 2.1 en 2.2). Dat wandtafeltje is een bijzettafeltje bij 
het altaar, waarop de Tibetaanse klankschaal ( die vóór de kerkdienst midden op het altaar 
staat) na gebruik wordt weggezet. Op dat wandtafeltje liggen ook dozen met lucifers en kaars-
jes klaar om aan het begin van de viering de paaskaars, de wierook en – later in de viering – 
de kaarsen op de kaarsentafels in de kerk, de Amnestykaars en de kaarsen op de menora aan 
te steken (§ 3.2, 11.06-11.07, 11.37 en 11.47). Al deze op het bijzettafeltje bijeen gebrachte 
zaken zijn samen met de speciale kandelaars, die daarop zijn klaargezet, aanwijzingen voor 
de rituele functie van het altaar, De kaarsen op de beide speciale kandelaars, die op het altaar 
staan, krijgen tijdens de viering bij de voorbeden alle aandacht: zij worden pas één voor één 
ontstoken, nadat de kerkgangers daarbij intenties hebben bedacht (§ 3.2, 11.47). Het altaar 
heeft in de kerkdienst van de GevV de speciale functie van een rituele lichtdrager, waarvan het 
groeiende licht symbool staat voor de gebeden, die de gemeenschap als voorbeden gezegd wil 
hebben voor haar bijzondere intenties. Het altaar heeft daarmee een rituele functie, die ver-
gelijkbaar is met die van de beide kaarsentafels elders in de kerkruimte. Op die kaarsentafels 
worden de privé kaarsjes van de kerkgangers gebrand als teken van hun privé gebeden, op het 
altaar de kaarsen die het teken zijn van het gebed van de kerkgemeenschap. De plaats van de 
kaarsentafels in de ruimte ten opzichte van het altaar speelt een rol in deze lichtsymboliek. De 
ene kaarsentafel staat meteen links als men de ruimte betreedt, de andere in de rechtse ach-
terhoek van de kerkzaal, als ‘tegenpolen’ van het altaar, dat in de linker achterhoek staat. Met 
het altaar als ‘het hart’ en de kaarsentafels als de in de kerkzaal verzamelde kerkgemeenschap 
‘omvattende armen’ wordt de kerk van de GevV tijdens de kerkdienst een ruimte vol licht (§ 
2.1 en 2.2). Zo bezien krijgt het pastorale motto van de voorganger, dat tevens als titel van dit 
hoofdstuk gekozen is, zichtbaar gestalte in de kerkruimte van de GevV. 

4.2. De structuur van de viering en de voorbereiding 
4.2.1. De structuur van de viering 

De structuur van de viering in de GevV van 14 februari 2009 lijkt bij oppervlakkige be-
schouwing in grote lijnen op die van een ‘normale’ Woord- en Gebedsdienst. Maar bij nader 
toezien is de structuur van de viering, met name in de openingsfase, toch gecompliceerd te 
noemen. De structuur van de viering kan als volgt in schema worden gebracht:

 

573  Idem, 86.
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•• ‘Huishoudelijke mededeling’ 
•• “Welkom/Welcome/Bienvenidos”
•• Signaal met de Tibetaanse klankschaal; aansteken van paaskaars en wierook
•• Kruisteken 
•• “Openingsgebed/Opening prayer/Oracion de apertura”
•• “Psalm/Salmo 8:1-6” (Nieuwe Bijbelvertaling 2004) 
•• “Lied/Song/Cancion”: Amen (traditional spiritual)
•• “Schuldbelijdenis/Confession/Confesion”: -stilte 

  -gedicht
  -Kyrie-litanie
•• “Lied/Song/Cancion”: Do Lord, oh do Lord (Johnny Cash)
•• “Evangelie/Gospel/Evangelio”: Markus 8:1-9 

 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
•• “Lied/Song/Cancion”: Als hij kon toveren (Herman van Veen)
•• “Overweging/Sermon/Predicacion”
•• “Lied/Song/Cancion”: La niña de tus ojos (Daniel Calveti)
•• “Kaarsjes/Lighting Candles/Velitas”
•• “Gebed/Prayer/Oracion”
•• “Wij bidden voor…/We pray for…/Resamos por…”
•• “Onze Vader/The Lords Prayer/Nos Tata/Nôtre Père/Padre Nuestro/

 Pai Nosso/Wi Tata/Vater Unser” 
••  Zegenwens/Concluding Rite/Bendicion” (met kruisteken)
•• “Slotlied/Final song/Cancion Final”: Dank U voor deze nieuwe morgen
•• “Vredeswens/ We wish peace/ Dar paz”.

Figuur 23: de kerkdienst van 14 februari 2009 in de GevV

Wanneer en met welk onderdeel van de orde van dienst de viering precies begint is niet 
helemaal duidelijk. Begint de viering met het “Welkom” (dat is de eerste rubriek van de Orde 
van Dienst op het liturgieblaadje), of met het geven van een signaal met de Tibetaanse klank-
schaal, of met het aansteken van de paaskaars en de wierook, of met het kruisteken voor het 
“Openingsgebed”, of met het “Openingsgebed” zelf?

Ik houd het erop dat de viering in de ogen van de voorganger ‘echt’ begint, wanneer zij 
een signaal geeft met de Tibetaanse klankschaal, die met dat doel klaar stond op het altaar 
(§ 3.1, 1 en 3.2, 11.06). Argumenten daarvoor hoor ik in de woorden van de voorganger die 
het woord van welkom besluiten en zie ik in de rituele houding die de voorganger aanneemt 
voor de actie met deze klankschaal. De voorganger eindigde haar woord van welkom met de 
woorden: “Laten we maar beginnen, hè…” en in het Engels: “Let we hear a call…” (§ 3.2, B67). 
Met “a call” werd ‘een roep’, een klank, van de Tibetaanse klankschaal bedoeld. De roep van 
de klankschaal, die langzaam weer weggleed in zijn eigen stilte, moest als hulpmiddel dienen 
voor de verzamelde kerkgangers om hun eigen innerlijk af te kunnen stemmen op wat er zou 
gaan volgen. Nadat de voorganger de Tibetaanse klankschaal van het altaar genomen had, 
‘ging zij er voor staan’: ze nam een plechtige houding aan, hield de schaal in haar linkerhand 
met uitgestrekte arm, sloeg met de klepel in haar rechterhand met een zelfverzekerd gebaar 
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tegen de klankschaal, liet de klank wegklinken en stopte hem ten slotte helemaal door haar 
rechterhand plechtig, bijna zegenend, op de klankschaal te leggen (§ 3.2, 11.06). 

Nadat het geluid van de klankschaal was weggestorven ontstak de voorganger de paas-
kaars en de wierook. Zij deed dat zelf, zonder hulp van de kerkgangers. Het zijn beide niet 
onbelangrijke rituelen. Het ontsteken van het licht van de paaskaars is een klein lucernarium, 
dat door de voorganger wordt geduid als het aanwezig komen van de verrezen Christus (§ 3.2, 
11.07). Het rituele ontsteken van de paaskaars plaatst de liturgieviering in zijn Licht.574 Het 
branden van wierook aan het begin van de kerkdienst hangt daarmee samen. Het wil – naar 
de woorden van de voorganger – eveneens van betekenis zijn voor de gehele volgende viering 
alsook voor de vierende kerkgemeenschap. De wierook heeft een tweeledige betekenis. Hij 
symboliseert enerzijds het opgaande bidden van de kerkgemeenschap en dient anderzijds een 
reinigend en apotropeïsch doel: hij moet “alle kwade gedachten” van de deelnemers tijdens 
de viering “weg bannen” (§ 3.2, 11.07).575 Het lucernarium en het branden van wierook zijn te 
kwalificeren als voorbereidingsriten die zowel de ruimte als de samengekomen gemeenschap 
en haar ritueel in het juiste, heilzame perspectief willen plaatsen.

In het “Openingsgebed”, dat volgt na het kruisteken en een paar inleidende woorden van 
de voorganger, wordt gebeden om Gods aanwezigheid. Hij wordt daardoor benoemd als de 
nog niet Aanwezige. De kerkgemeenschap is er klaar voor Hem te ontvangen. De ruimte, 
waarin zij zich verzameld heeft, is toebereid door het ontsteken van het Licht van de verrezen 
Zoon en met brandende, zuiverende wierook. Alleen God zelf is degeen die nog aanwezig 
komen moet om hoop te geven, om door “zijn verhaal” te sterken en te troosten en om allen 
en alles op te vangen in de palm van zijn handen (§ 3.2, B68). Die goddelijke werkzaamhe-
den, die worden afgesmeekt, zijn pneumatologisch te duiden: het zijn werkzaamheden van 
de Geest.576 Wat er gebeurt aan opeenvolgende openingsriten, vanaf het signaal met de Tibe-
taanse klankschaal tot aan het “Amen” van het openingsgebed, is als een coherent en trinitair 
geheel te duiden. 

Onmiddellijk op het openingsgebed volgt de recitatie van de verzen 1-9 van psalm 8. De 
psalmverzen worden door de voorganger gelezen. De functie van deze psalm is onduidelijk. 
Is hij bedoeld als een openingszang, een introïtus? Of als een lofzang? De thematiek van de 
psalm en de plaatsing ervan in de orde van dienst is er aanleiding toe dat in overweging te 
nemen. Of is de psalm bedoeld als een eerste, oudtestamentische lezing? In het voorgesprek 
zei de voorganger naast een nieuwtestamentische lezing altijd een psalm te lezen. Zij merkte 
erbij op, dat zij daarvoor niet noodzakelijk de in het leesrooster voorgeschreven psalm koos. 
Ze zei er niet bij op welke plaats in de viering de psalm meestal werd voorgedragen. 

Wat er van zij, opmerkelijk was, dat de voorganger alle mannelijke persoonsvormen uit de 
psalmverzen verving door vrouwelijke persoonsvormen. Waar in de psalm in algemene zin 
over ‘de mens’ gesproken wordt, feminiseerde de voorganger de psalmtekst bewust. Daardoor 
sloot zij de aanwezige mannelijke kerkgangers expliciet uit (§ 3.2, 11.09). Dat viel temeer op, 
omdat op het liturgieblaadje de ‘gewone’ psalmtekst zowel in het Nederlands als in het Engels 
en het Spaans was afgedrukt. 

574  In de geluidsopname van de kerkdienst is te horen, dat de voorganger, wanneer zij in het Spaans wil vertalen wat zij in 
het Nederlands over de Paaskaars zei, aarzelt of zij “la luz de Cristo” kan zeggen en daarom kiest voor “la luz de Dios”. “Dios” 
wordt nader bepaald in de volgende zin als “Jesús resurrexi (lees: ‘resucitado’)” (§ 3.2, 11.07). 
575  Vgl. VAN DEN BOSCH (1965-1968), k. 2914-2916,m.n. 2915, ‘Wierook’; vgl. ook voor het wierookmotief in het kader 
van het lucernarium, VISMANS (1965-1968), k. 1621-1624, ‘Lucernarium’. 
576 Zie bijvoorbeeld de Sequentie van Pinksteren, LECTIONARIUM (1971), 214. 
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Het lied Amen is het eerste lied, dat in deze viering gezongen wordt (§ 3.2, B69). Omdat het 
op een zo ver gevorderd moment van de viering gezongen wordt, lijkt het op het eerste zicht 
niet aannemelijk, dat het nog bedoeld kan zijn als openingslied. Toch moet men het, wanneer 
men goed beluistert wat de voorganger in het voorgesprek op 10 februari 2009 terloops daar-
over zegt, als een openingslied beschouwen, dat weliswaar de openingsriten niet opent, maar 
besluit. “Na het openingsgebed en het openingslied (cursivering vD)…” – zo deelt zij in dat 
gesprek mee – “volgt de schuldbelijdenis”. Tijdens de viering van 14 februari 2009 kondigt zij 
de “Schuldbelijdenis” ook met zoveel woorden aan ná het lied Amen (§ 3.2, B70).

De “Schuldbelijdenis” en het openingsgebed hebben van plaats gewisseld, waardoor het 
eerstgenoemde ritueel bijna onmiddellijk vóór de Schriftlezing een plaats heeft gekregen. Is 
het belijden van schuld in de kerkdienst van 14 februari 2009 in de GevV bedoeld als voorbe-
reidingsritueel op het lezen uit de Schrift? Een dergelijke dispositie van een vorm van schuld-
belijdenis kwamen we eerder tegen: in de vieringen op de zondagen 14 september (de kliniek) 
en 5 oktober 2008 (de JJI).577 In het voorgesprek van dinsdag 10 februari 2009 gaf de voorgan-
ger aan, dat zij zich “half en half ” hield aan de officiële ordo van een Woord- en Gebedsdienst. 
De plaatsing van het boeteritueel ná de openingsriten en vóór het evangelie is bewust zo 
gekozen. In het voorgesprek gaf de voorganger als volgorde van de rituele bouwstenen voor 
de orde van dienst aan: “opening – vergeving – evangelie…”. De voorganger motiveert tijdens 
de viering tot de schuldbelijdenis door op te roepen “alle blokkades die er zijn tussen ons en 
andere mensen, tussen ons en God en de andere mensen op (…) (te) ruimen om met een 
zuiver gemoed te luisteren naar het evangelie…” (§ 3.2, 11.13).

De schuldbelijdenis vindt in stilte plaats. De voorganger ruimt ongeveer een halve minuut 
tijd in, waarin de kerkgangers bij zichzelf kunnen overwegen, “wat was goed, wat was niet 
goed”. Dan volgt een gedicht (de voorganger spreekt over een “gebed”), dat als thematiek 
heeft, dat – als er nergens meer een schuilplaats is – een mens bij God weg kan schuilen (§ 
3.2, B70). Het woord ‘zonde’ valt niet, maar wel wordt een toestand omschreven die kan voort-
vloeien uit het besef van zondigheid: een toestand die wordt gekwalificeerd als duisternis en 
eenzaamheid, waarin vrienden, het eigen ik en God de zondaar veroordelen. Onmiddellijk 
hierop volgt een Kyrie-litanie, waarin, vanwege de drievoudige aanroeping “Heer – Christus 
– Heer”, de kerkgemeenschap zich richt tot de Vader, de Zoon en de heilige Geest en smeekt 
om hun ontferming. De litanie wordt gevolgd door twee aanroepingen om “omzien naar ons” 
en om verhoring. Het trinitair schema van de litanie had in dit tweede deel ervan kunnen 
worden voortgezet met een derde aanroeping om vergeving. De formule, waarmee de voor-
ganger tot besluit expliciet vergeving toezegt (§ 3.2, B59), had daardoor een betere aansluiting 
gekregen bij het voorgaande. 

De schuldbelijdenis krijgt in het scenario op het liturgieblaadje een vervolg in het lied Do 
Lord, oh do Lord remember me, dat in de feitelijke viering op 14 februari 2009 omwille van de 
tijd niet gezongen werd. Het zet de litanie om ontferming van het boeteritueel in een Bijbels 
perspectief. De tekst van het lied doet immers onmiddellijk denken aan Lk. 23:42: de bede van 
‘de Goede Moordenaar’ aan Jezus om gedachtenis, wanneer Jezus in zijn koninkrijk gekomen 
zal zijn. Het lied nodigt uit om Jezus aan te nemen als Verlosser en – hoe zondig ons verleden 
ook is – uit kracht van zijn dood en verrijzenis deel te krijgen aan zijn hemels koninkrijk (§ 
3.2, 11.16, [B72]).

Ook al vanwege het omwille van de tijd wegvallen van het lied Do Lord, oh do Lord, volgde 
de evangelielezing Mk. 8:1-9 onmiddellijk op de Kyrie-litanie van de schuldbelijdenis. De 

577  Deel II, hoofdstuk 2, § 3.2, B4-5, 4.2.1 en 4.7.1; hoofdstuk 3, § 3.2, B17-18, 4.2.1 en 4.6.
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evangelielezing is de enige Schriftlezing in de viering. Maar de perikoop werd in drie talen 
voorgelezen, in het Spaans, het Engels en het Nederlands, zodat er in feite wel sprake was van 
drie lezingen. Samen met de inzet van de voorganger om alles wat zij zei aan verbindende 
teksten en in de preek meteen ook te vertalen in het Engels en het Spaans, met een aantal 
anderstalige liederen en met een groot aantal andere taalversies van het evangelie Mk. 8:1-9, 
droeg de voorlezing van het evangelie in drie talen bij aan de contextualisering van de viering: 
het werd een polyglotte viering. 

Na de voorlezing van het evangelie volgt het relatief lange niet-liturgische en niet-religi-
euze lied Als hij kon toveren van Herman van Veen, dat niet mocht vervallen, omdat het de 
muzikale leidraad was voor de homilie (§ 3.2, B73). Die begint ook met “Als ik kon toveren…”. 
De preek wordt gehouden in drie talen, het Nederlands, het Engels en het Spaans. Zowel de 
inhoud van de preek als de (gebrekkige) vertaling daarvan in het Spaans roepen veel reacties 
op bij de kerkgangers. Onder de preek is het erg onrustig. Dat of de worsteling van de voor-
ganger met het Spaanse idioom irriteert een paar kerkgangers in mijn buurt (§ 3.2, B74). Het 
opzetten van het (gevoelige) lied La niña de tus ojos bracht geen rust, terwijl het lied vermoe-
delijk gekozen was om na de preek even te verwijlen bij de slotgedachte van de preek, dat wij 
bij God veilig zijn (vgl. hierboven, § 3.2, 11.33, B75).

Het lied wordt gevolgd door de uitnodiging “Als jullie een kaarsje aan willen steken om te 
bidden voor je geliefden…”. (§ 3.2, 11.37). Daarmee wordt het kaarsenritueel door de voor-
ganger bij uitnodiging wat vrijblijvend aangekondigd. Onder het kaarsenritueel wordt geen 
stilte om te bidden in acht genomen, maar er wordt vanaf de cd-speler religieuze muziek 
gespeeld, die door de onderlinge gesprekken van de kerkgangers bij de kaarsentafels goed-
deels overstemd wordt. De voorganger neemt niet deel aan het kaarsenritueel; dat zij dat ook 
niet van plan is, blijkt uit de bewoordingen van haar uitnodiging (“Als jullie…”). Wel geeft 
zij aan twee kerkgangers een brandend kaarsje, aangestoken aan de paaskaars, om te kunnen 
gebruiken bij het aansteken van de eigen kaarsjes op de kaarsentafels. De voorganger wacht 
op haar plaats op het podium op het einde van het kaarsenritueel. Dat duurt betrekkelijk lang: 
tien minuten. De kaarsjes worden op twee plaatsen aangestoken (§ 2.1 en 2.2). De kerkgan-
gers mogen er zoveel aansteken als ze willen. Het duurt een hele tijd voordat meer dan vijftig 
kerkgangers dat gedaan hebben.

Nadat het laatste kaarsje aangestoken is, is het tijd voor een tweede kaarsenritueel, dat 
van de gehele kerkgemeenschap. Het geldt tevens als het doen van de voorbeden. Er worden 
kaarsen op het altaar aangestoken voor intenties die door de kerkgangers worden opgegeven 
(§ 3.2, 11.47). Het voorbedenboek, dat altijd in de kerk op een wandtafeltje ligt, wordt bij deze 
voorbeden niet gebruikt (§ 2.1). De daarin in de loop van de afgelopen week (weken) even-
tueel door de ingesloten vrouwen genoteerde voorbedenintenties spelen geen rol. De reden 
hiervan ligt misschien in negatieve ervaringen van de voorganger in een andere inrichting 
met het gebruik van een dergelijk boek in de kerkdienst (§ 4.3, N41). Het tweede, collectieve 
kaarsenritueel begint met een gebed, dat merkwaardigerwijs niet spreekt over het aanstaande 
ontsteken van licht, maar daarentegen gewaagt van het ontvallen van “het lieve licht” en het 
terugvallen in het duister. Ook in die duistere omstandigheden is God nabij. Hij blijft je dra-
gen. Hij is de ziel en het leven van een mens. Naar literair en liturgisch genre beschouwd is 
dit gebed geen gebed, maar een evocerende tekst, die gezegd wordt aan de kerkgangers (§ 3.2, 
B76). De voorbeden hebben de vorm van een gezamenlijk formuleren van intenties, en zijn 
daarom in potentie een werkelijke oratio communis of fidelium.578 Er is onder het aandragen 

578  Vgl. hierboven, Deel II, hoofdstuk 3, aantekening 379 en 380.
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van de intenties ruimte voor een korte speech van een van de kerkgangers (§ 3.2, 11.47). Het 
Onzevader besluit dit tweede licht- en voorbedenritueel (§ 3.2, 11.52). Op het liturgieblaadje 
staat alleen “Onze Vader” in vele talen als rubriek vermeld. Het gebed wordt door allen te-
zamen gebeden in het Nederlands. Tot een simultaan bidden van het Onzevader door iedere 
kerkganger in de eigen taal werd niet uitgenodigd. 

Na het Onzevader volgt de zegenwens. Allen worden uitgenodigd daarvoor te gaan staan, 
iedereen maakt (spontaan of uit (Latijns-Amerikaanse) gewoonte?) een orante-gebaar en na 
het uitspreken van de wens een kruisteken (§ 3.2, B77). Vanwege de tijd wordt het slotlied 
Dank U voor deze nieuwe morgen gespeeld, terwijl de kerkgangers zich al naar de koffie (in de 
hal vóór de kerkzaal) begeven. 

In de orde van dienst van de viering is na het slotlied een vredeswens voorzien (§ 3.2, 
B78). De plaatsing van de vredeswens aan het einde van de kerkdienst berust op een bewuste 
keuze van de voorganger. Zij zei dat expliciet in het voorgesprek op 10 februari 2009, toen 
zij de opbouw van de orde van dienst van haar kerkdiensten besprak. De vredeswens moet 
dienen als een afscheidsgroet aan elkaar. In de viering in de GevV op 14 februari 2009 verviel 
de vredeswens. 

4.2.2. De voorbereiding van de viering
Normaal gesproken zijn de kerkdiensten in de GevV op zaterdag. Er zijn dan drie vierin-

gen (§ 1.2.). De voorganger bereidt haar kerkdiensten in de loop van de week voor. Pas op 
de vrijdagavond is er tijd om de preek te overdenken. In de loop van de week heeft zij dan 
meestal ook voldoende aanknopingspunten opgedaan om te kunnen besluiten, hoe zij de vol-
gende dag zal gaan preken. Alleen wanneer zij zelf moeite heeft met de lezing zoekt zij haar 
toevlucht bij exegetische commentaren. Ze schrijft haar preken niet volledig uit, maar houdt 
ze aan de hand van steekwoorden à l’improviste in drie talen: het Nederlands, Engels en (zoals 
ze zelf zegt) “hakkelend Spaans. Maar ik doe het wel!”. Dat is geen sinecure voor haar, temeer 
daar ze van zichzelf vindt “dat ze niet zo’n prater is”. Ze wil verstaanbaar preken zowel qua taal 
als qua niveau voor haar kerkgangers, zodat ze zich vooral laat leiden door de spontaneïteit 
van het moment en haar aantekeningen laat voor wat ze zijn. 

De concrete voorbereiding van de viering begint met de keuze van een van de evange-
lielezingen, die in het leesrooster voor de zaterdag of de zondag zijn opgegeven. De gekozen 
lezing reikt het thema van de viering aan. De meer algemene onderliggende boodschap die 
de voorganger wil overdragen in haar kerkdiensten is, “dat God er is voor de kerkgangers”. 
Haar motto is “dat niet overal waar licht is, God is, maar waar God is, is Licht”. De voorganger 
bouwt haar kerkdienst uit rondom de evangelielezing. Bij de lezing worden de gebeden en de 
liederen gekozen. Voor die laatste worden cd’s gekozen, waarbij de ingesloten vrouwen kun-
nen meezingen. Het gebruik van cd’s betekent dat het muzikale repertoire bijna onbeperkt is. 
Als liederen kiest de voorganger bij voorkeur praiseliederen, waarvan zij vindt “dat die echt 
werken”. Cd’s bieden ook de mogelijkheid om liederen in verschillende talen ten gehore te 
brengen. De muziek is belangrijk voor de voorganger als expressiemiddel van ook religieuze 
gevoelens:

N39: “Als je zegt, een kerkdienst zou ook moeten inspireren, …ja, dan heb ik daar niet zo heel veel middelen 
voor ter beschikking. Alhoewel, ik denk dat ik…merk, dat ik het met muziek ook doe. Dat ik…Dan zie ik ge-
woon aan mensen dat ze echt, echt geraakt zijn. En dat zeggen ze ook vaak. En ik…Dus ik zoek de liedjes wel 
echt met zorg uit. Ja, ik denk dat muziek ook, …onderhuids werkt, zeg maar. Woorden zijn toch een beetje 
cerebraal. Dat gaat altijd via ‘boven’ en dan merk ik wel, dat mensen luisteren of gaan luisteren of…, zo hier hè, 
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in deze setting. Maar liedjes die werken op een andere manier…(Interviewer: “En gebaren? Bewegen?”) Ja, dat 
komt soms over en soms niet. ”

De gebeden voor de viering worden tijdens de voorbereiding uitgezocht. De teksten daar-
van staan afgedrukt op het liturgieblaadje, voor zover voorhanden ook in meerdere talen. 
De voorganger houdt zich bij het bidden aan deze uitgeschreven teksten. Ze heeft wel eens 
geprobeerd om de gebeden op het moment zelf te formuleren, maar ontdekte al gauw dat de 
bewoordingen, die dan in haar opkwamen, vaak dezelfde waren. Met name bij het openings-
gebed had ze dan het gevoel dat het niet goed lukte, omdat “de stemming er nog niet was…”. 
Precies dat wil zij in haar bidden bereiken: dat er een goede sfeer om te vieren ontstaat en 
‘openheid’ en gevoeligheid komt bij de kerkgangers voor het thema van de viering. De voor-
beden daarentegen worden wel spontaan geformuleerd door zowel de voorganger als door 
de kerkgangers. Dat dit goed kan, hangt samen met de vorm, die zij gekozen heeft voor de 
voorbeden en het moment waarop die in de viering gebeden worden. 

Bij de vaststelling van een orde van dienst gaat zij uit van het evangelie als de rituele kern 
van de viering. Daaromheen ordent zij de andere rituele bouwstenen, waarmee haar kerk-
diensten zijn opgebouwd: de openingsriten en het bidden om vergeving gaan vooraf aan het 
evangelie, de overweging, het kaarsenritueel en de voorbeden volgen op het evangelie. Zegen 
en slotlied en daarna de vredeswens besluiten de viering. De plaatsing van de vredeswens als 
een soort afscheidsgroet aan het einde van de viering heeft de voorganger ‘meegenomen’ van-
uit de liturgische gewoonten van een eerdere werkplek. Zij besluit er nog steeds de orde van 
dienst op het liturgieblaadje mee, maar weet tegelijkertijd “dat het hier niet werkt; het pakt 
niet…”. Soms laat ze daarom de vredeswens gewoon weg. 

Bij haar voorbereidingen maakt de voorganger soms gebruik van de Liturgietips op de 
website van het katholiek justitiepastoraat, soms van de feministisch theologische reeks Tot 
zover deze lezing.

Omdat zij op zaterdag viert vindt zij dat zij bij de keuze van het evangelie de vrijheid heeft 
om te kiezen voor de evangelielezing die voor de zaterdag wordt opgegeven. Als zij kiest voor 
de lezing die voor de zaterdag staat aangegeven, baten haar de Liturgietips niet, omdat op die 
pagina de lezingen van de zondag worden besproken. Andere hulpmiddelen gebruikt ze niet 
bij de voorbereiding van haar kerkdiensten.

Voor elke kerkdienst maakt de voorganger een liturgieblaadje (in feite een aantal aan el-
kaar geniete A-4tjes), waarop naast illustraties de meeste liturgische teksten in vele taalversies 
staan afgedrukt. Hoewel het A-4 formaat niet het meest ideaal is om te hanteren, ziet het ge-
heel er verzorgd uit en zullen de meeste anderstalige kerkgangers aan de hand van dit blaadje 
de liturgie goed kunnen volgen.

Desgevraagd deelt de voorganger ten slotte ook mee, dat de tijd die de Dienst Geestelijke 
Verzorging (DGV) in haar Samenvatting eindrapport heeft vastgesteld voor de voorbereidin-
gen van een kerkdienst veel te krap bemeten is.579 Alle voorbereidings- en uitvoeringshande-
lingen bijeengenomen kost het doen van de kerkdiensten de voorganger veel meer tijd dan 

579  Vgl. SAMENVATTING (z.j.), 18: voor de voorbereiding van een “inhoudelijk nieuwe” kerkdienst, waaronder wordt 
gerekend: “Inhoudelijke voorbereiding (preek/liturgie literatuurstudie, maken tekstvertalingen, etc.). Organisatorisch 
(vrijwilligers, zaal, thee/koffie). Justitiabelen laten komen” mogen 300 minuten worden gerekend, voor het “ Dienst uitvoeren” 
60 minuten, voor de “Inhoudelijke evaluatie na afloop. Vertrek Justitiabelen. Organisatorisch (opruimen)” 30 minuten. Er 
staan dus 90 minuten voor elke uitgevoerde dienst en 300 minuten voorbereiding “éénmalig voor elke inhoudelijk geheel op 
te zetten dienst, welke meer dan één keer wordt uitgevoerd”. De laatste toevoeging is uiteraard overbodig, omdat een nieuw 
op te zetten kerkdienst (en dat is bijna elke kerkdienst), die slechts eenmaal gevierd zal worden, ook minstens 300 minuten 
aan voorbreiding zal kosten.
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daarvoor door de DGV wordt vrijgemaakt. Ook in andere cases speelde de tijdsdruk, zoals wij 
zagen, een rol in de uitvoering van de viering.580 

4.3. Het rituele handelen
Over haar opvattingen over liturgie en over voorgaan vertelt de voorganger anekdotisch, 

dat ze in het begin van haar pastorale loopbaan alle vieringen samen met haar protestantse 
collega voorging tot die op een zeker moment die oecumenische samenwerking verbrak, om-
dat zij ritueel niet plechtig genoeg zou handelen naar zijn smaak. Die mening zal de voorgan-
ger niet gauw tegenspreken. Ze vertelt: 

N40: “Dus onze aanpak verschilde nogal. Toen heb ik het alleen gedaan”.(Interviewer: “Ging dat makkelijk?”) 
“Nee, dat was zweten! Ja, dat was echt zweten!” (Interviewer: “Wat deed je dan?)”. “Ja, bepaalde gewoontes 
waren daar, van Woord- en Communievieringen, van allemaal in een kring gaan staan bij het Tafelgebed, elkaar 
de communie geven. Ik heb eigenlijk altijd toch de Woorddienst belangrijker gevonden…Toen ik de eerste keer 
alleen gedaan had, dat was echt ook een onhandig gedoe met dat elkaar het brood geven, dan pak je de schaal 
aan; ze hadden brood, echt brood, dat was in stukjes voorgesneden en dan moest je dat afpakken en aan de ander 
geven en de ander moest dan onderhands ook de schaal aanpakken voor de volgende. Dat was altijd geklungel. 
En dat ik zei van : Goh, laten we nou het brood ronddelen en veel succes! Maar dat was natuurlijk helemaal niet 
plechtig genoeg…”

Toen de voorganger in een justitiële inrichting ging werken, heeft ze daarom een nieuwe 
vorm van vieren gezocht. In het begin vierde ze een tijdlang een Woord- en een Tafeldienst, 
met matzes en wijn, omdat ze vond, dat ook zij het leven en de dood van Jezus met haar kerk-
gangers moest kunnen herdenken. Wat de voorganger deed vertoont overeenkomsten met de 
agapèviering in de kliniek.581 Ze zegt daarover: 

N41: “…Ik had geen officieel Tafelgebed, maar als het ware een verhaal, zeg maar. Het verhaal van Jezus’ dood 
en verrijzenis. Jezus en het Laatste Avondmaal. Bij ‘Emmaüs’582 kwam daar nogal commentaar op. (Een collega) 
zei: “Het lijkt er teveel op”. Daar heb ik toen nog een hele discussie over gehad. (…) Maar, maar, nou komt het, 
omdat – en dat zette me aan het denken – die wijn, die was dan soms helemaal op. Ik had op de tafel – we 
hadden een tafel – had ik ook een boek liggen, dat mensen daar intenties in konden schrijven. En dan was de 
wijn helemaal op en op een gegeven moment zag ik hoe dat ging, dan leek het net of iemand in dat boek kwam 
kijken, en dan dronk ie van de wijn. En dat vond ik ook heel vervelend…En …toen zat ik zo te twijfelen…Toen 
zag ik op een gegeven moment dat iemand…toen het zover was, dat ik het uit ging delen, dan liet ik ook vaak 
een van de vrijwilligsters, dat die de kelk vasthield en zo, dat die als het ware even zijn buurman aanstootte, zo 
van: ‘Kom, we gaan’. Toen denk ik van: ‘Jee, het komt niet over. En jij kent niet wat er gebeurt, zeg maar’. En toen 
ben ik ermee opgehouden. Dat was de druppel, zo van eh…Ik doe dit niet voor mezelf alleen, ik doe dit om het 
samen te herdenken. Als het niet overkomt, dan …En nou doe ik het alleen met de hele grote feestdagen. En 
dan doe ik het met echte hosties, en dan zeg ik ook: ‘Dit zijn geconsacreerde hosties. En daar heb ik nog steeds 
(…) een lied van Jan van Opbergen bij583, dat ik een beetje uitgebreid heb.” 

580  Vgl. Deel II, hoofdstukken 2, 3 en 4, passim. 
581  Ibidem, hoofdstuk 2.
582  Een door senior justitiepastores verzorgde twee jaar durende super- en intervisorische cursus voor beginnende collega’s.
583  Het betreft hier het Dank- en Tafelgebed Genade, vrede iedereen! De Geest des Heren om u heen van Jan van Opbergen 
(1930-2003), waarvan de tekst te vinden is op bijvoorbeeld www.doreleiden.nl/gebeden/tafelgebed.asp. [laatst geraadpleegd 
23 januari 2011]. 
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Bovenstaande citaten laten zien, hoe de voorganger aankijkt tegen het rituele handelen 
in een liturgische viering. Haar optreden als voorganger is niet plechtig, eerder bescheiden 
en ‘gewoon menselijk’. De inhoud van haar boodschap is voor haar belangrijker dan haar 
performance (sic!; § 3.2, B74). En die boodschap komt ook over, zo is haar overtuiging, die ze 
onder meer stoelt op wat mensen, die haar als voorganger hebben meegemaakt, haar hebben 
gezegd bij wijze van commentaar op haar optreden. Zoals ze zelf zegt heeft ze als voorganger 
zelf niet zo heel veel middelen ter beschikking, om te kunnen inspireren (§ 4.2.2, N39), en 
moet ze dus andere van buiten haarzelf komende middelen aanwenden. Liturgisch voorgaan 
werd door de voorganger zeker in het begin van haar pastorale werk beleefd als een moeilijke 
opdracht – “het was zweten” – tegelijkertijd vond zij het van meet af aan een voorrecht te 
mogen voorgaan.

De voorganger moet niets hebben van plechtstatige formuleringen of gecompliceerde ri-
tuele handelingen tijdens de kerkdienst. Dat blijkt uit het eerste citaat. Ze spreekt de kerkgan-
gers liever direct en informeel aan. Daarvan vinden we dan ook voorbeelden genoeg in de 
kerkdienst van 14 februari 2009 (e.g. § 3.2, 11.07, 11.13, 11.37 en 11.47). Iets dergelijks geldt 
voor het rituele handelen. Dat moet in de uitvoering ook praktisch en eenvoudig blijven. Het 
moet functioneel zijn. Dat werd met name duidelijk aan de voorlezing van het evangelie. De 
lezers stelden zich wel op een rituele plaats, op het podium of daarvoor, op tijdens de lezing, 
maar lazen niet uit de Bijbel die op een boekstandaard op het altaar lag. Er was een lezenaar 
aanwezig, die voor de lezing op of voor het podium opgesteld had kunnen worden. Maar 
zowel het verplaatsen van de lezenaar als het aandragen van een zwaar boek met de “ver-
keerde tekst” (het was de Willibrordvertaling; de voorganger gebruikte de tekst van de Nieuwe 
Bijbelvertaling – bovendien moest er ook gelezen worden in het Engels en Spaans) vond de 
voorganger te gecompliceerd. De voorganger trok zich tijdens de voorlezing van het evangelie 
terug. Zij maakte letterlijk plaats voor (de lezers van) het evangelie en ging terzijde staan, bij 
de piano (§ 3.2, 11.17-11.20). Als er een stoel vrij is, gaat ze tussen de kerkgangers zitten.

Een andere reden om al dan niet af te zien van rituele handelingen is de herkenbaar-
heid van die handelingen voor de kerkgangers en of die handelingen de kerkgangers ook 
aanspreken. De vredeswens is er een voorbeeld van. De voorganger heeft die aan het einde 
van de viering geplaatst bij wijze van wegzending en afscheidsgroet aan elkaar. Haar huidige 
kerkgangers voelen zich er niet door aangesproken. Die willen liever elkaar ontmoeten bij 
de gezamenlijke koffie na de kerkdienst. Hoewel de voorganger in het scenario op het litur-
gieblaadje de vredeswens als rubriek nog steeds heeft aangegeven, houdt zij er niet koste wat 
kost aan vast. In de kerkdienst van 14 februari 2009 liet zij de vredeswens daarom weg (§ 3.2, 
B78 en 4.2.1). Maar dat gaat ook dieper. De voorganger vertelt in het bovenstaande, tweede 
citaat, dat zij na alle ervaringen die zij opdeed op haar verschillende pastorale werkplekken 
– als zij op hoge feestdagen nog een Communiedienst viert – voortaan in plaats van matzes 
geconsacreerde hosties gebruikt, die zij in een parochie ‘buiten’ haalt, opdat haar kerkgangers 
alleen al aan de vorm het eucharistische brood kunnen herkennen. Zij neemt het teken van 
het brood ook zo serieus, dat zij liever van een Communiedienst afziet, wanneer zij bemerkt 
dat die herkenning er bij de kerkgangers niet (meer) is. 

Het meest plechtige rituele handelen tijdens de kerkdienst in de GevV van 14 februari 
2009 was het doen klinken van de Tibetaanse schaal, waarmee de voorganger haar kerkgan-
gers wilde oproepen om te gaan vieren (§ 3.2, 11.06 en 4.2.1). Alle andere rituele handelingen 
waren uiterst sober en terughoudend. Die van het aansteken van de paaskaars en de wierook 
en die tijdens het aansteken van de Amnestykaars en de kaarsen op de menora onder de voor-
beden waren vooral functioneel in hun uitvoering. Als er gebeden werd (en de voorganger 
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het gebed niet hoefde te lezen van haar liturgieblaadje) vouwde zij haar handen samen. Alleen 
tijdens de absolutieformule na de schuldbelijdenis en bij de zegen maakte zij een orante-
gebaar (§ 3.2, B71 en B77). Ten slotte maakte zij aan het begin en het einde van de viering een 
kruisteken. De rituele handelingen die de kerkgangers voltrokken waren evenzeer beperkt. 
Tijdens bijna de gehele viering bleven zij zitten op hun stoelen. Ze maakten samen met de 
voorganger een kruisteken aan het begin en het einde van de viering, bij de zegen gingen ze 
staan en maakten een orante-gebaar (§ 3.2, 11.53). 

De begroeting ten slotte van nog aankomende kerkgangers aan het begin van de kerk-
dienst vond wel plaats in de deuropening van de kerkzaal, maar was onvergelijkbaar met het 
poortritueel, dat we in het vorige hoofdstuk tegenkwamen584, of met de min of meer formele 
begroeting van de voorganger door de kerkgangers bij de deur van de kapel in de kliniek.585 
In de GevV was er slechts sprake van een begroeting van een paar kerkgangers die de voor-
ganger toevallig bij de deur ontmoette, waar zij wachtte tot zij de viering kon beginnen. Het 
merendeel van de kerkgangers zat toen al in de kerkzaal. 

4.4. Paramenten, parafernalia en utensiliën 
De voorganger van de GevV draagt een gewaad tijdens de kerkdienst. Ze zegt daarvan: “Ik 

ben de voorganger en ik heb een andere rol (sc. dan de anderen)”. Ze draagt een ecru-kleurige 
gebedsmantel met daaroverheen een groen ‘pastoraal insigne’ (§ 3.1, 3). Dat is voor haar van-
zelfsprekend, omdat het past in haar ambtsopvatting. Tegelijkertijd ziet zij het dragen van een 
gewaad ook als praktisch. Het verhult immers haar gewone kleding. 

Aan de vele parafernalia in de kerkruimte, aan het grote kruis aan de wand, aan het altaar 
met de Bijbel en aan de Maria-iconen bij de kaarsentafels gaf de voorganger geen enkel teken 
van reverentie. De voorganger kwam de kerkzaal binnen, liep van achteruit de zaal naar vo-
ren, ging op het podium staan en begon meteen de kerkgangers toe te spreken. De genoemde 
parafernalia, hoewel tekens van de aanwezigheid van de Heer, dienden daardoor ook nu weer 
als decor en zorgden voor decorum in de voor het overige weinig inspirerende ruimte. De 
op het altaar staande Bijbel werd, hoewel er toch een passende lezenaar aanwezig was in de 
kerkzaal om het boek tijdens de voorlezing op te leggen, niet gebruikt als evangelieboek. Voor 
de voorlezing van het evangelie gebruikten de lezers hun liturgieblaadje. De redenen daarvan 
heb ik in de vorige paragraaf uiteengezet (§ 4.3). Van alle aanwezige parafernalia werden al-
leen de paaskaars, de Amnestykaars en de menora tijdens de viering gebruikt en ook naar 
hun betekenis geduid. De Maria-iconen bij de kaarsentafels speelden – minstens intentioneel 
– een bescheiden rol in het kaarsenritueel voor de kerkgangers; zij brandden massaal hun 
kaarsjes voor Maria. Er was maar een utensiel: de Tibetaanse klankschaal. Die kreeg alle aan-
dacht tijdens het openingsritueel. 

4.5. De interactie tussen voorganger en kerkgangers en de rolverdeling 
Er was tijdens de viering veel interactie tussen de kerkgangers onderling (er bleef veel ge-

roezemoes van onderlinge gesprekken) en er was zo nu en dan interactie tussen de voorgan-
ger en (een aantal) kerkgangers, die vooral tijdens de preek reageerden op wat de voorganger 
zei en daarover persoonlijke gesprekjes met haar probeerden aan te knopen, of door haar 
gemaakte fouten in het Spaanse idioom corrigeerden. In de buurt van de twee moeders met 
kinderen werd door de omstanders met regelmaat meer aandacht gegeven aan die kinderen 

584  Vgl. Deel II, hoofdstuk 6, § 3.1, 3 en 4.3.
585  Vgl. Ibidem, hoofdstuk 2, § 3.1, 4 en 4.3.
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dan aan de kerkdienst. Toen een van de twee vrouwen, die komende week in vrijheid zouden 
worden gesteld, de kerkgangers toesprak was er aandacht van iedereen, meer dan de voorgan-
ger kreeg tijdens haar preek (§ 3.2, 11.47). Het was vast niet de interactie, die de voorganger 
voor ogen had, toen zij in het begin van de kerkdienst vroeg om “een beetje stil (te) zijn, want 
anders kunnen we elkaar niet verstaan…”( § 3.2, B67). Van een collectieve constructieve inter-
actie tussen voorganger en kerkgangers was eigenlijk alleen sprake tijdens het bidden van het 
openingsgebed, de schuldbelijdenis en de voorbeden. 

In het nagesprek van 18 februari 2009 zei de voorganger, dat zij door de grote opkomst van 
de kerkgangers onaangenaam verrast was. Zoals ze het zelf uitdrukte: 

N42:“(De dominee) had me gezegd, dat de week daarvoor, dat de kerk helemaal vol zat. Ik herinnerde me van 
de week dáárvoor dat ie wel vol, maar niet afgeladen vol zat. Wel goed gevuld. Ik vond hem benauwend vol. Dus 
als ik daar stond, dan zag ik daar zeker dus richting deur rij na rij na rij na rij en dan kwamen er nog meer mensen 
binnen. Op de een of andere manier zinderde dat voor mij. En vond ik het moeilijk… Ik vond het ook moeilijk 
te verstaan soms wat mensen zeiden, als ze dan iets zeiden, bijvoorbeeld dat ik het verkeerde woord gebruikte 
voor ‘tovenarij’, ja, dat het echt langer duurde voordat ik dat begreep wat ze zei. En dat zal omgekeerd ook, dus ik 
vond het moeilijker om eh, echt, als het ware draadjes te spinnen naar mensen toe, zo, wat ik normaal eigenlijk 
wel doe. En dan niet met iedereen, want dat lukt niet, maar dat je gewoon mensen ziet en op bepaalde mensen 
reageert…ja, dat vond ik, eh…echt moeilijk. En dat is volgens mij vooral, omdat ie zo vol was. En dan kwamen 
er nog meer bij… ’t hield niet op”. 

De voorganger ziet wel momenten in de viering, waarop wel gebeurde, wat zij beoogd 
had. Toen het signaal met de Tibetaanse klankschaal werd gegeven werd het even heel stil 
(§ 3.2, 11.06) en ook tijdens de halve minuut stilte vóór het bidden om vergeving was het in 
haar perceptie eveneens muisstil (§ 3.2, B70). Ze ziet ook minpunten: haar eigen zwakke stem 
en haar terughoudendheid in het rituele handelen. Ze vraagt zich af, of ze misschien meer 
Schwung aan haar performance moet geven om deze kerkgangers te bereiken. Op de vraag, 
of zij in de viering van 14 februari 2009 ‘haar boodschap’ aan de kerkgangers heeft kunnen 
overbrengen, antwoordt de voorganger evaluerend: 

N43: “Ik wil net zo goed de sfeer overbrengen, hé, een bepaalde bezinning, als inhoud, hé. Misschien nog wel 
meer sfeer en bezinning als inhoud. En ik zeg niet dat het helemaal mislukt is, maar ik geef mezelf daar geen 
hoog punt voor, voor die viering, nee…En dan…Alhoewel, kijk, eh, als ik het gewoon punt voor punt neem…
Ik denk dat een aantal vrouwen gekomen zijn, omdat er koffie drinken na is… en niet het koffie drinken, maar 
de ontmoeting er na, hé.586 Bijvoorbeeld als ik me dat realiseer en hoe gemengd dat publiek is, van taal en van 
afkomst en weet ik veel allemaal, hé, dan vond ik er nog redelijk aandacht. D’r werd onder het kaarsjes aanste-
ken…werd er tussendoor gepraat. Dat heb ik al lang opgegeven om het daar echt stil te hebben. Dat is …Als ik 
daar bereik dat mensen nog iets van de muziek horen en dat ze niet te hard praten, dan vind ik dat eh, …genoeg. 
Laten we zo zeggen. En dat lukt eigenlijk heel aardig. Ik moet wel een paar keer zeggen van: ‘Goh, dimmen klein 
beetje’. En voor de rest heb ik, wat ik mij herinner, dat niet hoeven te zeggen of zo…”

586  Het koffiedrinken na de kerkdienst voor de gevangenisafdelingen was pas kort tevoren ingevoerd en dus voor veel 
vrouwen een aantrekkelijke nieuwigheid. Uiteraard beschikken de gedetineerde vrouwen over mogelijkheden om zelf koffie 
te zetten op cel. Belangrijker dan de koffie is daarom het sociale contact met elkaar, dat in het koffiedrinken na de kerkdienst 
wordt geritualiseerd en geïnstitutionaliseerd.
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Een grote opkomst, veeltaligheid, multiculturaliteit en een sociale motivatie, een ontmoe-
ting met elkaar na de kerkdienst, zouden volgens de voorganger de factoren zijn, die de inter-
actie bemoeilijken. Maar misschien speelt, zoals gezegd (§ 4.1), ook de lankmoedigheid van 
de voorganger een rol.

J., die al zes jaar vrijwilligster is in de GevV, heeft haar eigen visie op de onrust en doet 
meteen ook voorstellen om er wat aan te doen. Ze beschrijft wat ze dacht, toen ze de grote 
opkomst voor de kerkdienst zag:

N44: “…Poe, dat is erg veel, opeens wel heel veel vrouwen. Daar mag je alleen maar blij om zijn, denk ik. Als je 
veel mensen hebt in de kerk, zou dat een voordeel moeten zijn. Hier is dat natuurlijk een nadeel, omdat ze van 
verschillende afdelingen komen en mekaar dan juist precies daar treffen. Dus, ja, je zou dat ook kunnen…als je 
nou meer tijd zou hebben, meer dan dat uur, zou je dan voor zo iets, als het perse is dat de vrouwen van verschil-
lende afdelingen komen, zou ik zeggen met…, maar dat heeft dan helemaal niks met godsdienst te maken, 
jongens doe tien minuten inroosteren voor even met elkaar te praten, even mekaar te zien, jongens nou kennen 
we mekaar weer, nou gaan we zitten en dan gaan we verder met de kerk, dan is dat klaar. En daarna hebben we 
nog koffie drinken, dat was toch bij deze club, hè?.587 ... Dus dan zien jullie mekaar weer. Maar je komt hier voor 
een ander doel, dus als we dat hebben…dat zou misschien wat zijn hoor, dus dat je zegt: we doen het langer, 
dan …gaan we dat eerst op die toer doen, je moet ook wat verzinnen, hè, je moet het zo aantrekkelijk maken…
dus dat is een, hè, te druk. Dit is nou natuurlijk ook een dienst waar kleine kinderen meegenomen worden. Dat 
is altijd weer een heel andere dimensie. Dan zie je die moedergevoelens van al die vrouwen. Ja, op zich is dat 
heel begrijpelijk en ook weer heel aandoenlijk, natuurlijk, maar iedereen wil zo’n kind op schoot en vasthouden, 
en zo’n kind is middelpunt van… Ja, daar kom je ook niet omheen, denk ik, ja, je kunt zeggen kinderen mogen 
niet mee naar de dienst, maar dat gaat ook weer te ver natuurlijk, en… ja, daar zou je een plaats voor moeten 
geven. Dat zijn wel dingen, waar je dus rekening mee moet houden. Dus rustig krijg je het nooit. Zeker weten: 
daar niet…”.

De verbeteringen die J. op het oog heeft komen neer op een op de eigen situatie van de 
GevV toegesneden contextualisering van de liturgie. Het voorstel om voor aanvang van de 
kerkdienst tijd in te ruimen om elkaar te ontmoeten – al dan niet met koffie – doet denken 
aan wat wij tegenkwamen in de kliniek: daar verzamelde men zich voor de kerkdienst en 
ontmoette men elkaar voor de kerkdienst bij een kopje koffie. Zou dit worden ingevoerd in de 
GevV, zou men alle tijd kunnen krijgen om eerst elkaar te ontmoeten en zich daarbij samen 
ook af te stemmen op de aanstaande liturgieviering. Daartoe zou men, zoals in de kliniek, dan 
wel een heel andere, passender ruimte dan de kerkruimte ter beschikking moeten hebben.588 
Ook de vrijwilligers zouden volgens J. kunnen profiteren van een dergelijke ontmoeting voor-
af: ze zouden hun contact met de kerkgangers kunnen intensiveren. 

Het tweede voorstel van J. komt er op neer tijdens de viering gebruik te maken van de 
omstandigheid dat er kinderen bij aanwezig kunnen in plaats van dat feit te negeren. J. concre-
tiseert haar idee niet – ze houdt het bij: “…daar zou je een plaats voor moeten geven”. J. laat in 
haar evaluatie van de kerkdienst van 14 februari 2009 zien, welke bijdrage vrijwilligers vanuit 
hun betrokkenheid en ervaring kunnen leveren bij het zoeken naar een wat Gerard Lukken 
“adequate” vormgeving van de liturgie noemde.589 

587  Voor de kerkgangers uit het Huis van Bewaring, voor wie om 09.30 uur een eerste kerkdienst werd gevierd, werd na de 
viering geen koffie geschonken. 
588  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 3.1, 4 en 4.1.
589  LUKKEN (1999), 223-229.
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De rolverdeling in de viering was helder: de voorganger was de voorganger. Zij voltrok 
alle rituele handelingen, zoals het geven van een signaal met de Tibetaanse klankschaal, het 
aansteken van de paaskaars en de wierook en de kaarsen bij de voorbeden. Zij las ook alle 
gebeden voor. Alleen de voorlezing van het evangelie liet zij over aan twee native speakers 
onder de kerkgangers en aan een vrijwilligster. Om hen ook ritueel de ‘ruimte te geven’ ging 
zij tijdens de voorlezing van het evangelie telkens terzijde staan van het podium, waarop zij 
zich gedurende het verloop van de kerkdienst steeds had bevonden. Ze ging letterlijk een tree 
lager staan en deed een stapje terug. De overige kerkgangers hadden alleen een rol tijdens het 
aansteken van hun eigen devotiekaarsjes bij het kaarsenritueel en bij de voorbeden. 

4.6. Ervaring, beleving en toe-eigening van voorganger en kerkgangers
De voorganger had het moeilijk in deze kerkdienst, vanwege het grote aantal kerkgan-

gers in een (te?) kleine ruimte, vanwege communicatieproblemen, vanwege de onrust die er 
daardoor heerste. De citaten uit het nagesprek op 18 februari 2009 met haar illustreren dat 
genoegzaam (§ 4.5, N42 en N43). Doordat het voorgaan op zich haar zo in beslag nam, kwam zij 
niet echt toe aan een diepere beleving van de viering. 

Ze wilde “sfeer overbrengen, een bepaalde bezinning” (§ 4.5, N43). Sfeer en bezinning 
zijn belangrijke elementen om te komen tot beleving en toe-eigening. De voorganger is sterk 
gericht op (veeltalige) communicatie met haar kerkgangers, want zij wil naar eigen zeggen 
bovendien een “medium zijn tussen God (Gods Woord) en de mensen”. Soms heeft ze het 
gevoel, dat haar dat lukt. Maar meestal moet ze daarvoor grote inspanningen leveren. Ze moet 
zich dan zo concentreren, dat de sfeer eronder lijdt en haar aandacht teveel wordt versnip-
perd. De voorganger vindt, dat er een mix moet zijn van concentratie en ontspanning wil zij 
de viering goed kunnen leiden. De ontspanning mist de voorganger vaak. Zij vindt dan ook, 
dat ze in deze aan zichzelf gestelde opdracht in de viering van 14 februari 2009 niet helemaal 
geslaagd is, niet naar de kerkgangers toe en daarom ook niet naar haarzelf toe. 

Wat de motivatie van de kerkgangers om naar de kerk te komen betreft, denkt de voorgan-
ger, dat zij vooral kwamen vanwege de ontmoeting bij de koffie na de kerkdienst. Een groot 
aantal onder hen was met die onderlinge ontmoeting al begonnen tijdens de kerkdienst. Dat 
heeft er denkelijk ook voor gezorgd, dat die kerkgangers niet meer echt aangesproken kon-
den worden door de voorganger: het werd voor hen een barrière om ‘mee te doen’ en ‘mee te 
maken’.590 De gelegenheid om een voorproefje op de ontmoeting al tijdens de kerkdienst te 
nemen wordt – naar zij uit ervaring weten – hun door de voorganger zo nu en dan welwillend 
gegeven (§ 4.5, N43). De voorganger zelf riep misschien ook ongeduld op bij de kerkgangers, 
toen zij tot de voorbeden uitnodigde met: “Zullen we bidden?...De koffie wacht…” (§ 3.2, 
11.47). Een dergelijk signaal van de kant van de voorganger draagt er mogelijk toe bij, dat de 
kerkgangers zich de kerkdienst als een voorfase van de komende ontmoeting toe-eigenen. Het 
heeft – dat gaf de voorganger ook enigszins aan (§ 4.5, N43) – vermoedelijk te maken met het 
feit dat mensen uit heel verschillende landen en taalgebieden, die onder moeilijke omstandig-
heden in een vreemd land gedetineerd worden gehouden, meer dan ooit behoefte hebben aan 
elkaars nabijheid en steun. Gedurende de rest van de week kunnen zij niet bij elkaar komen, 
maar verblijven zij op gescheiden en voor niet-bewoners niet-toegankelijke afdelingen van de 
vrouwengevangenis. 

Mijn gedetineerde informanten S., T. en G. lijken op het eerste zicht te bevestigen wat de 
voorganger en vrijwilligster J. hebben ervaren. Ze vonden het alle drie erg druk in de kerk, 
zo druk dat ze erdoor afgeleid werden. S. was daarover het duidelijkst. Ze zei kort en krachtig 
oordelend: “Ze komen allemaal om te praten!”. T. zegt ietwat dubbel daarover:

590  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 4.5.
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N45: “Ik probeer elke zaterdag erbij te zijn. Ik heb toch niks te doen...” (Interviewer, even verderop in het gesprek: 
“Je zei, ik heb toch niks te doen, daarom ga ik naar de kerk. En je vertelde toen zo’n hoop, dat ik denk, die komt 
naar de kerk om God te zoeken?”) “Enigszins wel, toch weer niet. Gewoonweg, …er zijn heel veel twijfels die in 
me zijn. Ja, de ene keer wil ik wel komen en dan ben ik wel serieus, met de gedachte van: ik ga van mijn cel af, 
…met de gedachte van: ik wil proberen verlossing te zoeken, maar als ik dan in de kerk zit, zie ik al die dames 
om me heen babbelen en zo, dan ben ik heel gauw afgeleid, nou ja, ik kan me niet concentreren”. (Interviewer: 
“Nee!… Vind je het dan te druk, te kletserig, te rumoerig te…?”.) “Nou, dat nou ook weer niet, want ik kan heel 
rustig zijn, ik kan heel erg op mezelf zijn, dat wel, maar gewoon … Ik weet niet, ik wordt heel snel afgeleid, ook 
niet van de dames, ik bedoel, dan ben ik op mijn cel, dan ben ik helemaal leeg, dan ben ik daar echt geconcen-
treerd op dit ga ik doen, maar zodra ik hier zit moet ik aan heel veel dinges tegelijk denken”. 

T. wordt afgeleid in de kerkdienst, dat staat vast. In eerste instantie wijt ze dat aan “al die 
dames”, die zitten te “babbelen”, in tweede instantie, als ze zich realiseert wat ze mij vertelt, 
zoekt ze de oorzaak van haar verstrooiing op de eerste plaats bij zichzelf. Dat lijkt haar te ka-
rakteriseren. Het zou kunnen, dat zij zich tijdens het interview met haar ineens bewust werd 
van haar loyaliteit aan de andere kerkgangers. Tijdens de kerkdienst van 14 februari 2009 
werd zij door een afscheid nemende kerkganger daar juist publiekelijk om geprezen (§ 3.2, 
11.47). De “heel veel dinges” die haar bezig hielden, waren – zo werd in het afscheidswoordje 
van haar gezegd – vaak de dingen van haar lotgenoten.

Maar deze drie ingesloten informanten zeiden niet, dat ze naar de kerkdienst kwamen 
om andere gedetineerden te ontmoeten. Zij hadden ieder voor zich hun eigen, diepere be-
doelingen met hun kerkgang. Zij waren door mij willekeurig uit de grote groep kerkgangers 
gekozen. De motivering van hun kerkgang roept daarom de vraag op, in hoeverre het beeld, 
dat de voorganger, vrijwilligster J. en informant S. hebben van de redenen van de andere kerk-
gangers om naar de kerk te komen volledig is. Een ontmoeting van elkaar heeft bij de anderen 
als reden voor hun kerkgang zeker meegespeeld, maar hoeft beslist niet hun enige motief te 
zijn geweest om de kerkdienst mee te komen vieren. Ook zuiver religieuze motieven zullen, 
net als bij mijn informanten, bij veel kerkgangers aanwezig zijn geweest. 

Welke religieuze motieven kunnen dat dan zijn geweest? Luisterend naar mijn informan-
ten kunnen wij herkennen, wat wij elders in dit Deel II ook tegenkwamen.591 T. had, als ze 
naar de kerk ging, vaak het voornemen om daar “verlossing te zoeken” (N45). S. formuleerde 
haar doelstelling ietwat traditioneler: zij kwam naar de kerk “om vergeving te vinden”. Ze had 
ook graag kaarsjes willen aansteken voor haar geliefden en voor haarzelf. Dat was haar tweede 
doelstelling om voor naar de kerk te gaan. Maar S., klein van stuk, verlegen en erg bescheiden, 
had door de drukte geen kans daartoe gezien. Ze voelde zich welhaast onder de voet gelopen. 
De anderen hadden haar tot haar verdriet geen kaarsjes laten aansteken, terwijl ze dat toch 
zo belangrijk vindt. G. zei, dat ze de kerk nodig had, dat ze graag bij God wilde horen, dat ze 
graag met meerdere mensen samen wilde zingen en bidden, dat de kerk “je leerde geloven” 
en ‘je kon helpen te veranderen”. G. had dat in een vorige inrichting ook daadwerkelijk zien 
gebeuren. T. zei, dat andere kerkgangers haar zo vaak vertelden, dat de kerk en het geloof je 
leven konden veranderen en aarzelend zei ze het ook van haar zelf. Maar ze wou zo graag dat 
het ook een keer niet alleen in haar gedachten (rationeel), maar ook – zoals ze het uitdrukte 
“emotioneel” zou gaan gebeuren. Nu bedacht ze alleen maar, hoe ze dingen anders zou kun-
nen gaan doen, maar ze miste het gevoel erbij. 

591  Vgl. e.g. Deel II, hoofdstukken 2, 3 en 6, telkens § 4.6.
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G. miste de communie in de kerkdienst, want “het Lichaam van Christus reinigt je en geeft 
vergeving voor je zonden”. Streng katholiek opgevoed als zij is, zei ze erbij, dat het Avondmaal, 
dat de dominee vierde, haar niet voldoende was. S. had ook liever gezien, dat haar het “heilig 
brood” zou zijn uitgereikt. Ook T. zei, dat zij liever een Communiedienst had dan een Woord- 
en Gebedsdienst: “Dat ben ik zo gewend”. Dat moet dan van vroeger in haar penitentiaire ver-
leden zijn, elders of in deze inrichting, waar deze voorganger nog maar pas was aangetreden 
en een Communiedienst alleen zou vieren op de grote feestdagen (§ 4,3, N41), want, zo zei T. 
in het begin van het interview met haar, “buiten ging ze nooit naar de kerk”.

Ondanks dat ze tijdens de viering een aantal keren door hun omgeving afgeleid waren, 
hadden mijn drie gedetineerde informanten de kerkdienst voor hen zelf als zinvol ervaren. 
Ze wisten weliswaar niet meer, waar de evangelielezing en de preek over waren gegaan, “maar 
dat was ook zo chaotisch”, zei G. verontschuldigend. Ze hadden met de voorganger meege-
beden. Ze hadden voor zover ze konden goed en graag meegezongen met de liederen die via 
de cd-speler werden gespeeld. S. en G. hadden bij sommige liederen hun ontroering moeilijk 
kunnen verbergen. G. had het liturgieblaadje meegenomen, om – zoals ze wat beschroomd 
vertelde – ’s avonds op cel “de kerkdienst” voor haarzelf “over te doen”. 

Alle drie mijn informanten hadden veel begrip voor de moeilijke positie van de voorgan-
ger in de viering. Zij vonden haar “lief en geduldig” (T.) en “een goede voorganger” (G. en S.). 
T. was eigenlijk zo met de voorganger begaan, dat ze op de valreep een idee lanceerde: ze zou 
de voorganger wel willen helpen om een eigen kerkkoor op te richten. Dat zou menig kerk-
ganger en haarzelf kunnen helpen met meer aandacht de kerkdienst te vieren. 

4.7. Indruk van de viering, eerste bevindingen
4.7.1. Karakterisering van de viering: een viering van licht.

Het verloop van de viering van 14 februari 2009 in de GevV riep bij mij een drietal vragen 
op, die ik in het eerste deel van deze paragraaf aan de orde zal stellen. De eerste vraag, die bij 
mij opkwam, is een agogische en ook wel pedagogische vraag, die werd ingegeven door de 
‘huishoudelijke mededeling’, die voorafging aan de opening van de viering: hoe breng je een 
grote groep mensen (er waren meer dan vijftig kerkgangers; § 3.1, 2-3), die allerlei onder-
linge gesprekken voeren, van het ene op het andere moment tot saamhorigheid in stilte? De 
voorganger koos er voor om “stil worden” te roepen, een oproep, die overgenomen werd door 
een helpende kerkganger, met als resultaat, dat het even wat stiller werd. De stilte waarom de 
voorganger vroeg kreeg van haar een vooral sociale motivatie, namelijk, omdat zij “…(…) niet 
zo’n luide stem (had)” en omdat de vele kerkgangers haar zouden gaan overstemmen. Zij zei: 
“We zijn echt met veel dus we moeten een beetje stil zijn (cursivering vD), want anders kun-
nen we elkaar niet verstaan” (§ 3.2. 11.03, B67). Met deze formulering en motivering van haar 
verzoek gaf de voorganger (onbewust en ongewild misschien) impliciet ‘toestemming’ aan de 
kerkgangers om door te praten, mits dat haar niet zou overstemmen. Door de kerkgangers 
lijkt het verzoek van de voorganger zo tenminste te zijn opgevat. Ze gaven de voorganger 
welwillend het “beetje stil zijn”, waar zij om had gevraagd, maar gedurende de hele kerkdienst 
bleef er een zacht geroezemoes op de achtergrond. In het nagesprek op 18 februari 2009 leek 
de voorganger dat ook te willen billijken (§ 4.5, N43). 

Men zou verwachten, dat de voorganger aan het begin van de viering zou vragen om stilte 
voor elkaar, vanwege de plek waar wij bijeen zijn gekomen om God te kunnen ontmoeten en 
omwille van wat wij hier samen daartoe willen doen: in ons zelf keren, nadenken en bidden. 
Wellicht dat deze, meer motiverende en ook doelgerichte oproep tot stilte meer effect had 
gehad. Zeker zou dat het geval zijn geweest, wanneer de voorganger de mededelingen en het 



Hoofdstuk 7 | 295

woord van welkom had laten volgen op het signaal, dat zij gaf met de Tibetaanse klankschaal, 
waarop de kerkgangers helemaal stil vielen (§ 3.2, 11.06). Een van mijn informanten, S., doel-
de hier misschien ook op, toen zij, sprekend over haar missen van de communie (§ 4.6) ineens 
(en wellicht associërend vanuit haar ‘liturgische herinneringen’) opperde, dat de voorganger 
gedurende de kerkdienst vaker “een bel” had moeten gebruiken om tot stilte te manen. 

De tweede vraag, die bij mij achterblijft, wordt ingegeven door de suggesties die vrijwil-
ligster J. deed om een rustiger sfeer in de kerkdienst te creëren: een ontmoeting voorafgaande 
aan de kerkdienst en ingaan op de aanwezigheid van kinderen in de viering (§ 4.5, N44). De 
vraag, die haar voorstellen bij mij opriepen, is die naar het belang van contextualisering van 
de liturgie in het algemeen en in de GevV in het bijzonder. Zou de viering aan ‘relevantie’ heb-
ben gewonnen voor de ingesloten kerkgangers, wanneer er op de eerste plaats in hun primaire 
behoefte – een ontmoeting met elkaar – zou zijn voorzien en wanneer die ontmoeting in de 
viering zou zijn uitgebouwd tot een feest voor alle aanwezigen, volwassenen en kinderen, van 
ontmoeting met God? Contextualisering betekent immers, dat men probeert de viering dicht 
bij de deelnemers te laten beginnen en is een voorwaarde ervoor, dat de deelnemers zich in 
de viering kunnen herkennen, die als ‘eigen’ kunnen ervaren, er meerwaarde aan kunnen be-
leven en zich die kunnen toe-eigenen als betekenisvol voor het eigen bestaan. De suggesties, 
die vrijwilligster J. deed, kunnen een aanzet zijn voor de ontwikkeling van nieuwe ritueel-
liturgische strategieën, die tot een andere, beter op deze veeltalige en multiculturele doelgroep 
toegesneden aanpak leiden. 

De derde vraag is van homiletisch-technische aard. Het lied Als hij kon toveren van Her-
man van Veen legde een zware hypotheek op de homilie. De thematiek van dit relatief lange 
lied (wat zou er gebeuren als wij goede dingen te voorschijn konden toveren? ) bepaalde de 
uitleg van het evangelie in de preek (§ 3.2, B73). Jezus werd daarin voorgesteld als leek Hij 
“een beetje op een tovenaar”. De voorganger zei van het wonderverhaal van Markus over de 
vermenigvuldiging van de zeven broden en de twee vissen, dat het gezien moest worden als 
een Oosterse manier van zingeving (§ 3.2, B74). Op zich is dat ongetwijfeld juist, maar de vraag 
is dan welke betekenis de verteller van het verhaal aan het vertelde wil geven. Een verhaal dat 
betekenis moet geven aan verborgen, mysterieuze dimensies van het leven zal per definitie 
het karakter hebben van een tekenverhaal, dat vraagt om een onbevangen ontvangen van het 
teken door de toehoorders. Kan men zulk een in het verhaal geschonken teken als predikant 
duiden aan de hand van voorstellingen uit onze eigen Westerse cultuur (‘toveren’), die eerder 
uitdagen om te bevragen dan om te ontvangen? De verbinding van het begrip ‘toveren’ met 
een wonderverhaal als Mk. 8:1-9, leidt ertoe het teken in dat verhaal als onmogelijk en onwer-
kelijk, of in het beste geval als een droom of een nog te bereiken ideaal te zien. Het perspectief 
van het evangelie is veeleer dat Jezus concreet laat zien – in Mk. 8:1-9 in de tekenen van de 
broden en de visjes (dagelijkse leeftocht als metafoor voor het dagelijks leven, dat tot volheid 
wordt (zeven broden!)) –, hoe God door Hem verlossend ingrijpt in ons leven en ons onheil 
ombuigt tot heil. Dat is wonderlijk, een wonder dus en ook niet ‘een beetje tovenarij’, omdat 
dat het het contingente leven van mensen hier en nu transcendeert. 

Maar er is meer. Het woord ‘toveren’ woog des te meer op de preek, toen de voorgan-
ger zocht naar de Spaanse vertaling ervan. In eerste instantie gebruikte zij voor ‘tovenarij’ 
het woord “brujeria”, ‘hekserij’. Het werd gecorrigeerd door de Spaanstalige kerkgangers met 
“mágia”, ‘magie’ (§ 3.2, B74). Deze correctie impliceert, dat de Spaanstalige kerkgangers méér 
van het Nederlandstalige lied en de Nederlandse en Engelse preekgedeelten hadden begrepen 
dan de voorganger zal hebben vermoed. In elk geval hielpen de Spaanstalige kerkgangers de 
voorganger ook verderop in de preek met de Spaanse vertaling van het Nederlands (en/of het 
Engels). Dat riep negatieve reacties op bij andere kerkgangers: 
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[B74]: “De voorganger vertaalt deze zinnen in het Engels en in het Spaans. De Spaanse vertaling lukt niet erg. De 
kerkgangers die Spaans spreken hebben kennelijk het Nederlands van de voorganger al genoegzaam verstaan 
en begrepen. Ze helpen haar nu met de vertaling. Een kerkganger naast mij zegt tegen haar buurvrouw: “Dat is 
echt erg!”. …”.

Het streven van de voorganger om alles wat zij zegt te vertalen in het Engels en zo goed en 
zo kwaad als het gaat ook in het Spaans leidde op den duur tot ergernis bij de toehoorders. Of 
dat alleen was, omdat de voorganger bij haar Spaanse vertaling geholpen moest worden door 
Spaanstalige kerkgangers, of ook vanwege het feit dat de Engelse en Spaanse vertalingen van 
elke paar Nederlandse zinnen de preek deden stokken, moet in het midden worden gelaten. 
Maar de ergernis die de performance tijdens de homilie opriep bij minstens boven geciteerde 
kerkganger en haar buurvrouw zal de ontvankelijkheid voor het evangelieverhaal en de preek 
niet hebben bevorderd. Informant G. vond de preek “chaotisch” verlopen (§ 4.6). De preek 
eindigde in een onrustige sfeer. 

Was de viering begonnen met het aansteken van de paaskaars, en daarmee gezet in het 
teken van het Licht van de verrezen Christus (§ 3.2, 11.07), na de preek werd de viering er 
werkelijk een rondom groeiend licht. Eerst was er het kaarsenritueel dat door de ingesloten 
kerkgangers op twee plaatsen in de kerkruimte werd voltrokken. Zij namen met groot en-
thousiasme deel aan het kaarsenritueel. Omdat de voorganger de uitvoering van het ritueel 
aan de kerkgangers zelf overliet, was er geen sprake van een gebedssfeer (wat toch de bedoe-
ling was) en werd het geenszins gestuurd door Jezus’ wijsheid, dat “de eersten de laatsten zul-
len zijn” (vgl. Mk. 10:31 en pp.; § 3.2, 11.37 en 4.6: de ervaringen van informant S.). Op het 
kaarsenritueel volgden de voorbeden, waarbij de kerkgangers de gebedsintenties aandroegen, 
waarvoor telkens een kaars, symbool van onuitgesproken gebed, op het altaar werd aange-
stoken. Het altaar werd daardoor ook een drager van licht. Met zijn vele brandende kaarsen 
(twaalf in totaal, de twee van meet af aan brandende kaarsen naast de Bijbel en de paaskaars 
meegerekend) was het licht aan het einde van de viering een dominant teken. De beide kaar-
sentafels die tijdens het kaarsenritueel door de kerkgangers gevuld waren met hun brandende 
devotielichtjes droegen aan deze impressie bij: wie in de kerk zat had het gevoel omgeven 
te zijn door licht. Dat iedereen in de kerkzaal ‘omarmende licht’ was, zoals boven al gezegd 
(§ 4.1), in de viering van 14 februari 2009 een karakteriserend en dominant teken van het 
streven van de voorganger tot uitdrukking te brengen, dat zij met haar kerkgangers viert in 
de aanwezigheid van God. Het deed dan ook recht aan wat de voorganger tot haar pastorale 
motto heeft gekozen: “Waar God is, is Licht”. 

4.7.2. Balans
4.7.2.1. Ritueel-liturgische strategieën
 De voorganger zet een zestal ritueel-liturgische strategieën in: 

(1) Streven naar een praktische en functionele ritualiteit, die in zijn vormgeving bovendien 
voor de kerkgangers herkenbaar moet zijn en hen moet aanspreken.

Deze eerste ritueel-liturgische strategie brengt mee, dat de voorganger vanuit haar zelf 
gedacht de praktische functionaliteit en vanuit de kerkgangers gedacht de herkenbaarheid en 
‘relevantie’ van de ritualiteit bepalend maakt om rituelen al dan niet te voltrekken. In het ka-
der van deze ritueel-liturgische strategie past ook de voorkeur van de voorganger om in plaats 
van plechtstatige rituele formules de kerkgangers liefst zo informeel mogelijk aan te spreken 
(§ 4.3, ook N40 en N41).
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(2) Consequent meertalig vieren.
Een tweede ritueel-liturgische strategie is van communicatieve aard. De voorganger draagt 

er zorg voor, dat van de teksten van de gebeden, liederen en evangelieperikoop in zoveel 
mogelijk talen (waarvan zij spreeksters vermoed onder de kerkgangers) een vertaling staat 
afgedrukt op het liturgieblaadje. Bovendien vertaalt de voorganger alles wat zij in het Neder-
lands zegt meteen daarna ook in het Engels en in het Spaans (§ 4.2.2). Met name die laatste 
taal zorgt voor een valkuil. Enerzijds is het in de voorganger te prijzen, dat zij zich de moeite 
getroost om – ondanks haar gebrekkige kennis van het Spaans – de Spaanstalige kerkgangers 
in hun eigen taal aan te spreken, anderzijds ‘stokt’ de kerkdienst in haar voortgang, wanneer 
zij zich door het Spaanse idioom heen moet worstelen (§ 3.2, 11.25, B74).

(3) Delen van het voorgangerschap met de voorlezers van het evangelie. 
Als derde ritueel-liturgische strategie deelt de voorganger haar voorgangerschap met die 

kerkgangers die in haar plaats het evangelie mogen voorlezen.
(4) Samen met de kerkgangers formuleren van de voorbeden.
Als vierde ritueel-liturgische strategie laat de voorgangers de kerkgangers zelf hun inten-

ties inbrengen in de voorbeden, waardoor deze tot een werkelijke oratio communis of fidelium 
kunnen uitgroeien.

(5) Inzetten van een mystagogisch spirituele strategie om de kerkgangers te laten ervaren, 
dat zij met God kunnen overgaan vanuit het duister naar het licht.

De vijfde ritueel-liturgische strategie van de voorganger is inhoudelijk van aard en heeft 
te maken met een basale spiritualiteit die zij in het ritueel op verbale en non-verbale wijze 
wil overdragen aan haar kerkgangers. In de kerkdiensten wil zij de kerkgangers de overgang 
van duister naar licht laten beleven, die een mens ten deel valt, wanneer hij of zij God toelaat 
in zijn of haar leven. Deze ritueel-liturgische strategie geeft aan de vieringen onder leiding 
van deze voorganger een mystagogische dimensie.592 We zagen dat de voorganger daartoe in 
haar kerkdiensten teksten gebruikt, waarin de overgang van het duister naar het licht wordt 
verwoord (§ 3.2, B70; bij nader toezien ook B74, B75 en B76) en hoe zij in elkaar opvolgende 
lichtrituelen groeiend licht inzet als een dominant teken van Gods nabijheid.

(6) Houden van een boeteritueel onmiddellijk vóór de evangelielezing om de met het evange-
lie gegeven overgang van duister naar licht ritueel te markeren. 

De zesde ritueel-liturgische strategie van de voorganger hangt samen met de voorgaande. 
Het boeteritueel heeft in de orde van dienst, die de voorganger volgt, een eigen plaats: vlak 
voor het evangelie. Die plaatsing is bedoeld “om met een gezuiverd gemoed” te kunnen gaan 
luisteren naar het evangelie. De aan het evangelie voorafgaande schuldbelijdenis markeert de 
overgang van het duister van een zondig bestaan naar het licht van de Blijde Boodschap, die 
in het evangelie wordt verkondigd.

4.7.2.2. Thema’s ter verdere bespreking 
Van de algemeen geldende thema’s (‘visie voorganger’, ‘ruimte en tijd’, ‘voorbereiding’ en 

‘gevierde praxis versus voorgeschreven ordo’593) vragen er twee vanuit wat uit dit hoofdstuk 
naar voren komt om nadere bezinning. Het thema ‘ruimte en tijd’ vraagt om extra opmerk-
zaamheid vanwege de plaatsing en de rituele functie van het altaar. Bij het opmaken van de 
balans heb ik in de vorige hoofdstukken het thema ‘tijd’ nog niet nader ingevuld, hoewel dat 
in meer of mindere mate impliciet wel een rol speelde in de liturgievieringen van de kliniek, 

592  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 8.4.1.
593  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 4.7.2.2.
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de JJI, het HvBM1 en het HvBV.594 In dit hoofdstuk is er de expliciet uitgesproken klacht van 
de voorganger in de GevV, dat de in de Samenvatting eindrapport595 van de Dienst Geestelijke 
Verzorging (DGV) voor de voorbereiding én uitvoering van een kerkdienst vastgestelde tijd 
veel te kort bemeten is. De voorganger van de GevV uit haar klacht daarmee niet alleen over 
de tijdsduur van de kerkdienst, zij breidt die ook uit naar de tijd die de voorbereiding van een 
kerkdienst volgens het management van de DGV mag kosten. In zoverre kunnen we haar 
klacht ook onder het thema ‘voorbereiding’ onderbrengen. 

Vijf meer bijzondere thema’s, die ‘gevolgen’ meebrengen voor de ritualiteit, staan open 
voor verdere bespreking: 

(1) De voorganger ziet af van in haar ogen onpraktische of voor de kerkgangers onher-
kenbare rituelen. Zo maakt zij vanwege de complexiteit daarvan geen gebruik van een wel 
aanwezige Bijbel.

(2) Een tweede bijzonder thema is het boeteritueel. De voorganger geeft aan het boeteri-
tueel een eigen plaats, vlak vóór de voorlezing van het evangelie. Zij geeft hiervoor eenzelfde 
motivatie als de voorganger in de JJI.596 

(3) De voorganger deelt haar voorgangerschap met kerkgangers en laat de evangelielezing 
aan hen over.

(4) De voorganger laat de kerkgangers nog tijdens de viering intenties aandragen voor de 
voorbeden. 

(5) De voorganger geeft zich grote moeite om veeltaligheid in de kerkdienst te realiseren 
als onderdeel van haar streven naar verstaanbaarheid en contextualisering van de liturgie.597 

594  Vgl. Ibidem, § 3.2, 12.03, hoofdstuk 3, § 3.2, 15.01, hoofdstuk 4, § 4.2.1, hoofdstuk 6, § 4.6.
595  SAMENVATTING ( z.j.), 18 en hierboven aantekening 579. 
596  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 6.3.3; Deel II, hoofdstuk 2, § 3.2, B4-5 en 4.2.1. en 4.7.1; hoofdstuk 3, § 3.2, B18, 4.2.1, 4.6 en 
4.7.1. 
597  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 6.3.2. 
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Hoofdstuk 8
“Het leven vieren …”
(de voorganger over zijn beleving van de liturgie)

1. Enkele aantekeningen vooraf

1.1. Voorganger en gesprekspartners
In maart 2009 bezocht ik een tweede Huis van Bewaring (HvB) voor mannen. Ik noem 

deze inrichting ‘HvBM2’. Het is een grote inrichting, waarin zowel een HvB als een gevangenis 
zijn gehuisvest. De voorganger in het HvBM2 is 50 jaar. Hij is pas op latere leeftijd katholiek 
geworden. In zijn vorige kerk voelde hij zich niet meer thuis. De katholieke liturgie heeft een 
grote rol gespeeld bij zijn besluit om toe te treden tot de Rooms-katholieke Kerk. Bij zijn kerk-
bezoeken aan een buurtkerk in de periode dat hij nog zoekende was, ervoer hij die liturgie als 
een “warme deken”. De ritualiteit en de symboliek spraken hem aan en hij kreeg gaandeweg 
het gevoel, dat hij ‘thuis’ gekomen was. Zijn overgang naar de katholieke kerk heeft hij ervaren 
als een “breekpunt” in zijn leven. Hij besloot zich vanuit zijn nieuwe geloof in te gaan zetten 
voor anderen. Hij preciseert dat en legt uit dat hij zich vanaf toen heeft ingezet voor “mensen, 
die leven op het scherpst van de snede”. Hij is theologie gaan studeren en is in 1996 begonnen 
als justitiepastor. In zijn theologieopleiding heeft hij zowel colleges liturgie gehad, als prak-
tijklessen liturgie tijdens zijn pastorale stage. De daarin verworven theoretische en praktische 
kennis van de liturgie moet het naar zijn mening afleggen tegen wat liturgie voor hem tot 
viering maakt: de samenwerking van de heilige Geest en mensen die voor het mysterie, dat 
aanwezig komt in de liturgie, willen openstaan. 

Op dinsdag 10 maart 2009 had ik met de voorganger een voorgesprek, op zondag 15 maart 
2009 heb ik een van de kerkdiensten van die morgen bezocht en participerend geobserveerd, 
de maandag daarop, 16 maart 2009 heb ik een nagesprek over de kerkdienst van de voor-
gaande zondag gevoerd met de voorganger en vier interviews afgenomen bij respectievelijk 
een vrijwilligster598 en drie gedetineerde kerkgangers.599 

1.2. De kerkgemeenschap van het HvBM2
De voorganger in het HvBM2 maakt voor zijn kerkdiensten telkens nieuwe kerklijsten 

op. Wie daarop staat, mag één van de zondagse vieringen bezoeken. Om een plaats op de 
kerklijsten te verwerven, moet men zich aanmelden bij de dominee of de katholieke justitie-
pastores van de inrichting. Aan de hand van deze aanmeldingen wordt door de protestantse 
en katholieke geestelijke verzorgers een eigen database bijgehouden, waarvan de kerklijsten 
een wekelijkse neerslag zijn. De gedetineerden, die naar de kerk willen, worden afdelingsge-
wijs verdeeld over twee kerkdiensten op de zondagmorgen. Er is een viering om 09.15 uur en 
een om 10.45 uur. De kerkdienst van 10.45 uur heb ik bijgewoond. Naar deze dienst waren 
zevenentwintig (27) gedetineerde kerkgangers gekomen.

Bij de kerkdiensten zijn ook vrijwilligers aanwezig. Er zijn een tiental vrijwilligers werk-
zaam in het HvBM2. Gemiddeld zijn zij een maal per maand of in de zes weken aan de beurt 
om aanwezig te zijn bij de zondagse liturgievieringen. Zij nemen bij toerbeurt ook deel aan 
de gespreksgroepen. Op 15 maart 2009 waren er drie vrijwilligers bij de kerkdiensten in het 

598  C., 60 jaar, lid van de plaatselijke Baptistengemeente en Nederlandse. 
599  A1., 44 jaar, catechumeen en allochtone Nederlander; A2., 43 jaar, katholiek opgevoed en Nederlander; J., 48 jaar, 
Rooms-katholiek sinds zijn 26e jaar.
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HvBM2 aanwezig. Daarnaast was er ook een pianiste, die de vaste begeleidster is van de zang 
tijdens de vieringen. Twee bewaarders hielden toezicht bij de kerkdienst, die ik meemaak-
te.600 

2. De kerk van het HvBM2

2.1. Beschrijving van de kerkzaal
De kerkzaal van het HvBM2 heeft een trapezevormig grondvlak van ongeveer elf meter 

breed (de breedste wand, de basis van de trapeze) en acht meter diep. Staande in de toegangs-
deur ziet men de zaal naar de achtermuur uitlopen, waarvoor het altaar is geplaatst. Op die 
muur is een abstract gehouden strandperspectief aangebracht. Onder aan de muur is een 
lichtgele baan te zien die het zand van het strand symboliseert. Daarboven is een smallere 
rozerode baan te zien. Midden op de muur is een vlak geschilderd in dezelfde kleur. Het duidt 
de dageraad aan. De rest van de muur is zeegroen gesausd. De kleurbanen op de achtermuur 
lopen door op de deur rechts in de achterwand, die toegang geeft tot een sacristie annex berg-
ruimte en keuken. Op de vloer ligt zandkleurig vinyl.

Tegen de zeegroene vlakken zijn koperen vogels in vlucht bevestigd. Ergens op de horizon 
– dat is: op de rozerode baan, de baan van de dageraad, onderaan de muur – staat een klein 
huis van koper (het huis van de gedetineerde?), dat ver weg is. Omdat het op de horizon staat, 
staat het ook daar, waar de nieuwe dageraad begint, op een dag die zeker komen zal opnieuw 
bereikbaar.

Tegen het rozerode vlak midden op de muur is de afbeelding van een Christusfiguur be-
vestigd die zowel verwijst naar de kruisiging als naar de verrijzenis. Het is een uitgestrekte 
figuur, de armen recht omhoog geheven. Om de voeten zijn nog de touwen waarmee deze 
Christus aan het kruishout gebonden was. Om zijn rechterarm hangt de doornenkroon. Met 
de kleur van de dageraad boven zee achter zich is Hij de opgaande onoverwinnelijke Zon, de 
Verrezene van de morgen van Pasen.

Het altaar is als de Ark van het Verbond gemaakt. Aan de zijkanten zijn gaten om de 
draagstokken door te steken. Het altaar is van brons en staat op vier uitstaande koperen poten. 
Op het altaar zijn de krassen aangebracht, waarmee volgens de clichévoorstellingen gedeti-
neerden de dagen van hun verblijf in de cel aftellen (figuur 26). De Ark van het Verbond is 
in de Schrift de plaats van de Sjekina, van de ‘inwoning van de Aanwezige’. Dat op zijn altaar 
de dagen van gevangenschap mogen worden aangestreept en geteld is veelzeggend. Het drukt 
uit, dat God zich bijzonder verbonden wil weten met wie gevangen zijn, maar ook,dat wie 
zijn dagen heeft leren tellen op het altaar, die heeft leren tellen naar de maat van God (vgl. 
Ps. 90:3-12). En dat duidt aan, dat de tijd van God is, ook die, die men door moet brengen in 
gevangenschap.601

Over het altaar ligt een paars velum met aan de voorkant een afbeelding van een kruis, 
waarvan de balken zijn opgebouwd uit vijf goudgeborduurde lijnen. Om het hart van het 
kruis is een transparant lijkende donkerpaarse cirkel geappliqueerd met daarin een doornen-
kroon, die is gemaakt van twee kruisen van goud en zilver met doornen aan de uiteinden van 
de kruisbalken. Het gouden kruis is een recht kruis, het zilveren een Andreaskruis. In het hart 
van deze doornenkroon zijn er drie gouden spijkers. Over het velum heen ligt een glasplaat, 
zo groot als het altaarblad. Links en rechts op de hoeken van het altaar staan lage koperen 

600 Vgl. voor hun functioneren Deel II, hoofdstuk 2, § 1.2 en hoofdstuk 5, § 4.6.2.
601  JOHANNES PAULUS II (2000), 5.
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kandelaars op vier puntige pootjes met hoge kaarsen. Daartussen staat een houten boekstan-
daard met daarop een Bijbel.602 Achter het altaar tegen de muur staat een simpele stoel.

Nog steeds vanuit de toegangsdeur gezien, staat er rechts naast het altaar een circa zestig 
centimeter hoge vierkante koperen vaas met een bronzen kruis erop. De zijden van de vaas 
zijn bovenaan ongeveer dertig centimeter breed. In deze vaas staat een grote bos witte (kunst)
lelies. Links naast het altaar staat een circa dertig centimeter hoge vierkanten kandelaar op 
vier puntige poten, die onderling verbonden zijn door een uit bronzen draad vervaardigde 
wereldbol met kruis. Op de kandelaar staat de paaskaars, zonder jaartal. Daar weer naast staat 
een koperen lezenaar met op het front ineengevlochten de letters “A” en “Ω”. 

Tegen de achterwand hangen, vanuit de kerk gezien links en rechts, een icoon van Chris-
tus Pantokrator en een van de Moeder Gods van Vladimir. Beide iconen hebben een in het 
geheel van de kerkinrichting passende koperen lijst met bronzen rozetten op de hoeken.603 
Onder de iconen staan koperen kaarsentafels, die met deksels afsluitbaar zijn. Naast de Maria-
icoon staat een bijzonder voorwerp: een koperen speer op drie poten. De schacht van de 
speer draagt aan een veronderstelde dwarsbalk een labarum, waarop een voorstelling van de 
opgaande zon.604 Boven op het labarum is de speerpunt gemonteerd. Onder deze voorstelling 
ontspruiten twee takken met blaadjes en bloemen aan de schacht van de speer, die daardoor 
wordt tot levensboom. Daar weer onder is een rond plateautje bevestigd, waar kaarsjes op 
gezet kunnen worden (figuur 25).

Aan de (vanuit de toegangsdeur gezien) linkermuur is een console bevestigd met audio-
apparatuur en een computer. Deze apparatuur gaat schuil achter een driedelig kamerscherm, 
waarop biddende Afrikaanse mensen staan afgebeeld. Voor het kamerscherm staat een piano. 
Schuin naar de achterwand toe, staan drie bongo’s. Daarboven hangt een filmscherm vanaf 
het plafond. Op een met die van het filmscherm corresponderende plaats aan het plafond 
hangt een beamer. Achter in de hoek staat een plant. Tegen de muur aan de overkant, de rech-
termuur van de kerkruimte, staat een koperen tabernakel op een koperen zuil. Rechts van het 
tabernakel is op de muur een klein, lang en smal Mariabeeldje aangebracht. Daaronder staat 
een klein doopbekken op een voet. In de hoek die deze wand maakt met de achtermuur staat 
eveneens een plant. 

Als men zich omdraait, kan men de muur met de toegangsdeur bekijken. Deze muur is in 
een offwhite tint gesausd. De toegangsdeur heeft een breed lichtblauw stalen kozijn met vier 
kleine vierkanten en twee grotere rechthoekige ramen daarin. De deur zelf is ook van staal 
en in een donkerblauwe kleur geverfd. Rechts naast deze deur bevindt zich een klein koperen 
wijwatervat. Als men weer de kerk inkijkt ziet men, dat de beide zijmuren grote raampartijen 
hebben. De getraliede ramen worden enigszins uit het zicht gehouden door witte glasgordij-
nen en beige overgordijnen. In de rechter zijmuur is er in de hoek, vóór de raampartij, een 
blauwe stalen buitendeur. In de kerkzaal staan ten slotte een veertigtal gekoppelde blauwe 
stoelen. Ze staan als totaliteit in een “auditoriumopstelling”, dus met een middengang.605 Van 
de kerkruimte van het HvBM2 maken uitsluitend de protestantse en de rooms-katholieke 
Geestelijke Verzorging gebruik.

602  DE BIJBEL (1995).
603  Basma, Deel II, hoofdstuk 5, aantekening 449.
604  Het labarum is een vexillum, of vaandel, dat naar beneden afhangt van de dwarsbalk van een kruisvormige militaire 
standaard, met in een of andere vorm een Christusmonogram (“XP”) daarop, dat Christus symboliseert. De kunstenaar die 
de kerk van het HvBM2 inrichtte (Alfons van Leeuwen uit Bodegraven) heeft gekozen voor een meer figuratieve symbolische 
voorstelling van Christus: Christus als de Sol Invictus.
605  OSKAMP (2004), 63.
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Figuur 24, 25 en 26: de kerk van het HvBM2

2.2. Plattegrond

Figuur 27, plattegrond van de kerkzaal van HvBM2
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3. Observatieverslag van de kerkdienst 

3.1. Zondag 15 maart 2009, 10.15-10.45 uur: laatste voorbereidingen
1. Het altaar is bekleed met een paars velum. Op het altaar staat de boekstandaard met 

daarop de Bijbel. Vanuit de kerk gezien rechts naast het altaar staat een vaas met een boeket 
gemengde bloemen. Links van het altaar hangt het uitgerolde diascherm vanaf het plafond. Het 
scherm wordt beschenen door de beamer. 

2. De kaarsen zijn aan: twee kaarsen op het altaar die naast de Bijbel branden. De Bijbel is 
opengeslagen op de bladzijde met de tekst Joh. 2:13-25, het evangelie van deze zondag, de 3e in de 
Veertigdagentijd. Ook de paaskaars brandt. Hij staat vanuit de kerk gezien links naast het altaar. 
Op de kaarsentafels bij de Christus- en de Maria-icoon branden een aantal kaarsjes. 

3. De voorganger zet achter het kamerscherm een laptop met een PowerPoint-presentatie 
stand-by. Hij draagt zijn liturgisch gewaad al, een crèmekleurige amict, dito kovel, waarover een 
grijsblauw scapulier, met op borsthoogte aan de voorkant een gouden krukkenkruis. 

4. Zevenentwintig (27) kerkgangers nemen deel aan de kerkdienst, begeleid door twee be-
waarders. Ze komen afdeling voor afdeling binnen. In totaal komen ze van drie afdelingen. Er 
zijn drie vrijwilligers en een pianiste. De kerkdienst zal een Woord- en Communiedienst zijn.

3.2. Observatieverslag met tijdsschema
10.46: De PowerPoint-presentatie, die de kerkdienst begeleidt, begint met klokgelui. Er 

is een klokkentoren met een beierende klok op het beeldscherm te zien. Intussen komen de 
kerkgangers binnen. De voorganger en de vrijwilligers hebben zich opgesteld in de midden-
gang tussen de stoelen. Ze begroeten iedere binnenkomer met een persoonlijk woord en een 

Legenda:
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handdruk. De kerkgangers gaan direct naar de twee kaarsentafels die onder respectievelijk de 
Christus- en Maria-icoon staan om daar hun kaarsjes aan te steken. Net voor de kerkdienst 
begon had de voorganger mij gezegd, dat het kaarsenritueel vóóraf zou gaan aan de kerk-
dienst, omdat het “hun eigen ritueel is, waar ik niet aankom”.

10.47: Het klokgelui houdt abrupt op en de pianiste begint op de piano te spelen. Op het 
scherm verschijnt een PowerPoint-dia met de tekst: “kaarsjes branden voor persoonlijk gebed” 
en een passende afbeelding. Het is een afbeelding, die uit meerdere elementen is opgebouwd. 
We zien eenentwintig (21) brandende kaarsjes. Het zijn blauwe zespuntige stervormige kaars-
jes, waarop met witte lijnen een Davidsster is aangegeven. Rechts boven zien we een venster, 
waarin een afbeelding van het gezicht van Christus, een zittende gegeselde Christus, een duif, 
twee uitgestrekte open handen en – van achteren gezien – een kruis met de Gekruisigde. 

10.49: De eigenlijke kerkdienst begint. De voorganger gaat achter het altaar staan en opent 
met een met luide stem uitgesproken begroeting die uitloopt op het kruisteken: “Moge de Al-
machtige ons zegenen, als wij hier samen zijn om het leven te vieren en Jezus’ boodschap tot 
ons te laten doordringen. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest”. Een aantal 
kerkgangers antwoordt daarop: “Amen”. De kerkgangers horen hierin een signaal om stilte en 
de gesprekken verstommen. Dan heet de voorganger alle aanwezigen welkom: 

B79: “Goede morgen, heren, en dames, Good morning. Salaam aleikum. Sjaloom. Welcome in this service. Dobre 
outro.”(Iemand zegt: “Nihao”; de voorganger herhaalt dat lachend). “Welkom in deze kerkdienst en in het bijzon-
der wil ik een welkom heten aan de vrijwilligers die hier trouw elke zondag aanwezig zijn, om te laten merken, 
dat er buiten de gevangenis ook aan jullie gedacht wordt, dat er voor jullie gebeden wordt. En welkom ook aan 
het personeel ”. 

10.51: De voorganger leidt vanachter het altaar het thema van de evangelielezing van deze 
zondag in. Hij verwijst naar de lezing Ex. 20: 1-17 606 (die overigens niet zal worden gelezen 
in de dienst) en gaat vandaar over op de tempelreiniging, waarover het evangelie verhaalt. De 
Tien Woorden of Geboden die in het boek Exodus gegeven worden zijn leidraad voor ons, om 
de Tempel van God, die wij ook zelf zijn, schoon te houden. De voorganger spreekt langzaam 
en bedachtzaam:

B80: “Als je de Bijbel begint te lezen, dan lees je het Scheppingsverhaal. En bij alles wat God schiep, zei Hij: “Het 
is goed”. Maar Hij kwam er ook achter, dat mensen wat richting nodig hadden. En Hij gaf de Tien Woorden, de 
Tien Woorden van Verbond. De Tien Geboden. Maar heel veel mensen in de maatschappij, buiten en binnen de 
gevangenis, schuiven die geboden opzij en maken eigen geboden. En zeker als je nadenkt over het belangrijkste 
gebod: “Heb je naaste lief als je zelf en God boven alles”, dan zie je heel vaak, dat dat juist opzij geschoven wordt. 
En dat daarom een ander gebod de overhand gaat nemen, namelijk: “overleven”. Juist op het moment, als iemand 
het moeilijk heeft, dan wordt dat het belangrijkste gebod. En vaak ten koste van anderen. Hoe staan jij en ik ten 
aanzien van deze geboden, maar ook ten aanzien van het Heilige, wat God ons gegeven heeft, wat ook wel aan-
geduid kan worden als ‘de Tempel’. We zullen vandaag lezen uit het evangelie van Johannes, waarin de Tempel 
gereinigd wordt. En niet op een zachtzinnige manier. Laten we eens goed naar onszelf kijken, wat dit verhaal met 
de Tien Geboden, met name dat eerste gebod, hoe dat in ons leven past”. 

606  De eerste lezing van zondag 15 maart 2009, de derde zondag in de Veertigdagentijd; vgl. LECTIONARIUM (1969), 
B-cyclus, nr.46, 83. 
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Er wordt door de kerkgangers geluisterd naar deze inleiding op het thema, maar af en toe 
is er ook luid geritsel van de liturgieboekjes. Op het scherm is een PowerPoint-dia zichtbaar 
met de tekst “Inleiding” en “Openingsgebed”. Daaronder zien we een biddende Christus in 
Gethsemane. 

10.53: De Kyrie-litanie wordt gebeden:

B81: “Inleiding(canto de entrada)
V. Laat ons samen bidden.
Heer, ontferm U over ons. R. Heer, ontferm U over ons.
V. Christus, ontferm U over ons. R. Christus, ontferm U over ons.
V. Heer, ontferm U over ons. R. Heer, ontferm U over ons.
 V. Christus, wees ons genadig. R. Christus, wees ons genadig.
V. Christus, geef ons uw vrede. R. Christus, geef ons uw vrede.

De voorganger is tot dusver achter het altaar blijven staan. De meeste kerkgangers res-
ponderen op de aanroepingen, die de voorganger zegt. Na de Kyrie-litanie gaat de voorgan-
ger meteen over naar een gebed, dat volgens de rubriek in het liturgieboekje bedoeld is als 
openingsgebed, maar ook trekken heeft van een gebed om vergeving als afsluiting van de 
voorafgaande Kyrie-litanie:

B82: “Genadige God, wij zoeken uw aanwezigheid en u hebt ons gevormd en U kent ons door en door. U weet 
hoe zorgen en problemen ons in beslag kunnen nemen en hoe onzekerheid aan ons kan knagen. We schieten zo 
vaak tekort in de zorg voor een ander en voor onszelf en in de aandacht voor de wereld om ons heen. Genadige 
God, wij vragen U, open ons hart en onze geest om ons te kunnen laten inspireren door dat Heilige, wat U ons 
hebt gegeven. Dat vragen we U, spreek tot ons in die aloude woorden, Woorden van kracht, woorden van rich-
ting, woorden van liefde en verbond. En zegen ons met uw heilige Geest. Dit vragen wij U in de naam van Jezus 
Christus, Uw Zoon. Amen”.

De voorganger heeft het gebed wel op papier, maar daarbij een deel van de tekst open-
gelaten en aangegeven met puntjes. Hij vult de tekst van het gebed tijdens het bidden aan, al 
naar gelang zijn hart hem ingeeft. Hij heeft zijn handen gevouwen en laat ze op het altaarblad 
rusten. De kerkgangers bidden luisterend mee, sommige hebben hun handen eveneens ge-
vouwen en het hoofd gebogen. De PowerPoint-presentatie vertoont dezelfde dia als tijdens 
de inleiding.

10.55: De voorganger geeft aan, dat, zoals hij het formuleert, het “openingslied” gezongen 
zal gaan worden. Het is het lied Zomaar een dak boven wat hoofden van Huub Oosterhuis.607 
Het lied wordt met begeleiding van de pianiste gezongen. De tekst daarvan verschijnt als 
‘bewegende’ PowerPoint-dia op het scherm. De voorganger (die nog steeds achter het altaar 
staat) zegt echter ook dat de tekst “achter in het boekje staat, op pagina 8”. Dat heeft tot gevolg 
dat een groot aantal kerkgangers niet naar het scherm met de tekst van het lied kijkt, maar 
het lied meeleest in het liturgieboekje. De voorganger kijkt beurtelings in zijn boekje en op 
het scherm. Een tweetal kerkgangers – op de eerste rij – gaan tijdens het lied met elkaar zitten 
praten. Er wordt door weinig kerkgangers daadwerkelijk meegezongen. Degenen die zingen 
doen dat erg aarzelend. Het lied lijkt niet bekend.

607  OOSTERHUIS (1983), nr. 6, 21.
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10.57: De “Dienst van het Woord” begint. “En samen met jullie wil ik lezen uit het heilig 
evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 2, verzen13 tot en met 25”, zegt de voorganger. Hij 
vraagt iedereen om “uit respect voor het Woord van God” te gaan staan. Allen gaan staan. Dan 
vraagt hij om een vrijwilliger onder de gedetineerde kerkgangers om het evangelie voor te le-
zen: “Wie zou de Schriftlezing willen doen? Is er iemand die de Schriftlezing zou willen doen?”. 
Na enig aarzelen meldt zich iemand, die – hoewel onvoorbereid – goed (met dictie) én goed 
verstaanbaar vanachter de ambo het evangelie Joh.2:13-25608 leest. De lezer leest vanuit zijn ei-
gen liturgieboekje. Tijdens de lezing van het evangelie staat de voorganger nog altijd achter het 
altaar. De Nederlandse tekst van de evangelieperikoop is op een PowerPoint-dia op het scherm 
te zien. De voorganger leest mee vanaf het scherm. De kerkgangers lezen voor het merendeel 
mee in hun eigen liturgieboekje. In het liturgieboekje is de tekst van het evangelie in vele talen 
(Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Roemeens, Pools, Russisch en Hongaars) 
opgenomen (de opschriften van de perikopen in de diverse talen zijn steeds in het Engels). Een 
paar kerkgangers lezen mee vanaf het scherm. De voorganger besluit de lezing van het evange-
lie ietwat voor zichzelf uit mompelend met : “Zo spreekt de Heer, wij danken God”.

10.59: Als tussenzang wordt Wij zoeken U, als wij samenkomen van Henk Jongerius ge-
zongen.609 De pianiste begeleidt opnieuw de zang. De voorganger staat bij dit lied nog steeds 
achter het altaar. Op het scherm worden op een ‘bewegende’ PowerPoint-dia de teksten van de 
strofen van het lied vertoond. De voorganger kijkt tijdens het zingen zo nu en dan ook in zijn 
liturgieboekje. De kerkgangers kijken voor de helft (die zitten aan de kant van het scherm) 
naar het scherm, en voor de helft (de andere kant) voor het merendeel in hun liturgieboekje. 
Er wordt door meer kerkgangers meegezongen dan tijdens het “openingslied”.

11.01: De voorganger komt vanachter het altaar vandaan en begint aan zijn preek: 

B83: “We hebben net kunnen horen, hoe Jezus de Tempel aanveegt en niet zachtzinnig ook. Hij ramt de heleboel 
d’r uit. Want Hij is boos. Boos, omdat er geen respect is. Omdat Hij ziet, dat in het huis van God gehandeld wordt. 
En dan zegt ie uiteindelijk: “Breek de Tempel af en ik zal hem in drie dagen opbouwen. Terwijl de mensen denken 
van: “Ja, … wij hebben daar zo veel jaren over moeten doen en Hij in drie dagen…”. Maar Hij duidde inderdaad 
op de opstanding. Wat heeft dit verhaal nu met jou, met mij, met de Tien Geboden te maken, en dat belangrijkste 
gebod: “Heb je naaste lief als jezelf en God boven alles? De Tempel zou je kunnen benaderen vanuit verschillende 
optieken. Niet alleen maar als een gebouw, een ruimte, waar je in samenkomt, maar ook zoals Jezus zegt, het 
lichaam en het leven dus. En als we daar van uitgaan en gaan nadenken over de Tempel in de breedste zin van 
het woord, en we denken dan aan het belangrijkste gebod: “Heb je naaste lief als jezelf en God boven alles”, hoe 
staan wij d’r dan in? Heel vaak als ik mensen tegenkom in de gevangenis, in het verleden ook, dan vroeg ik wel 
van: “Goh, wil je naar de kerk?”. En sommigen zeiden tegen mij: “N.N. of pastor, of wat ze ook tegen me zeiden, 
ik geloof intens, maar ik ga liever niet naar de kerk, omdat daar gehandeld wordt in drugs. (…). Als we naar de 
maatschappij kijken, zien we hoe mensen soms weggeduwd worden. Omdat ze anders zijn, er anders uitzien, 
terwijl ze geschapen zijn door God. (…) Maar op het moment, dat iemand weggeduwd wordt, of veroordeeld 
wordt, vanwege dat iemand is zoals hij is, vanwege huidskleur, religie of weet ik veel wat, dan heb je geen respect 
voor de schepping van God, denk ik. Zo gaat het ook met het leven, jouw leven, mijn leven. Als we daar roekeloos 
mee omgaan, hebben wij dan respect voor het heilige, wat wij van God gekregen hebben? Ik denk het niet. En 
hoe zit dat met het lichaam? Op het moment, dat je om wat voor reden dan ook je lichaam vernietigt, omdat je je 
minder voelt dan een ander, en denkt: “Ach, ik zet nog maar een shot om de pijn niet te voelen”, dan haal je jezelf 
omlaag, want God heeft jou wel geschapen en zag dat het goed was. (…) Maar laten we in deze dienst vooral 

608  Het evangelie dat is opgegeven voor de derde zondag van de Veertigdagentijd in het jaar B; vgl. LECTIONARIUM 
(1969), nr. 48, 86-87.
609  JONGERIUS (1975), 4.
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naar onszelf kijken en ons eens afvragen, hoe sta ik daarin, jij en ik. Wij allemaal. Om uiteindelijk tot de conclusie 
te kunnen komen, mogen komen, dat jij en ik, ondanks alle fouten die we allemaal maken, dat we ons … geze-
gend mogen weten, gezegend door die Allerhoogste. Heilig … jouw tempel, mijn tempel, onze tempel. Amen”. 

Tijdens de preek loopt hij heen en weer voor de kerkgangers en kijkt de mensen aan. Hij 
pauzeert af en toe als om de kerkgangers de kans te geven zijn woorden te verwerken. De 
kerkgangers luisteren geboeid naar de preek. Het thema spreekt hen aan, omdat het bekend is 
uit hun eigen leefwereld. ‘Handel in de Tempel’ wordt door de voorganger vertaald in ‘handel 
in drugs in de kerk’, wat naar zeggen van de voorganger nogal eens voor komt in de praktijk. 
Tijdens de preek is er op het scherm een PowerPoint-dia te zien met het woord “Overweging”. 
Daaronder is een kruis te zien, tussen twee handen die een doornenkroon dragen, daar weer 
onder een duif. Het is muisstil, op weer wat geritsel van een liturgieboekje na. Pas tegen het 
einde van de preek is een kuch te horen. Maar op de achterste rij ligt een Antilliaanse jonge-
man gedurende de hele preek nogal lui op zijn stoel. Allen beamen na de preek het “Amen” 
van de voorganger. Die is dan weer achter het altaar gaan staan. Een aantal kerkgangers begint 
nu ook te kuchen. 

11.09: Er volgt een vijf minuten durende PowerPoint-presentatie ín de presentatie die al 
loopt onder de titel “Onze wil en ons geweten, geen misbruik van Gods Tempel”. Het is een 
presentatie met bewegende teksten op de achtergrond waarvan daarbij een onverstaanbaar 
Engelstalig New Age-achtig lied wordt gezongen, waarvan de titel volgens het liturgieboekje 
luidt: “Zeg: jij zult niet winnen…”. Deze extra presentatie is bedoeld als een meditatie om door 
te denken op de preek. Lang niet alle kerkgangers kijken naar het scherm. Sommigen zitten 
voorovergebogen met hun hoofd in de handen. Anderen kijken wel geboeid naar het scherm. 
De reacties van de kerkgangers, die hebben gekeken, als de presentatie voorbij is, maken dui-
delijk dat ze werden aangesproken. 

11.15: Tegen het einde van deze presentatie maakt de voorganger het altaar gereed voor de 
volgende Communiedienst, die in het liturgieboekje “Dienst van Gebed en Meditatie”wordt 
genoemd. Daarna gaat hij naar het tabernakel, dat vanuit de kerk gezien tegen de rechterwand 
van de kerkruimte is geplaatst. Hij buigt voor het tabernakel. Uit het tabernakel haalt hij een 
keramieken rode ciborie met een gouden rand en brengt die naar het altaar.

11.16: De voorganger bidt vanachter het altaar het communiegebed, dat “Gebed om wat 
wij delen in het leven” wordt genoemd in het liturgieboekje. De voorganger heeft een uitge-
schreven tekst van dit gebed voor zich. Hij maakt tijdens het gebed een orante-gebaar: 

B84: “Gebed om wat wij mogen delen
Wij danken U Heer om het lief en leed wat wij met elkaar kunnen en mogen delen. Wij danken U voor het sym-
bool van gelijkheid en respect voor elkaar en delen van hetzelfde voedsel dat ons kracht geeft; de Tafel van vrede 
waaraan wij ons uitgenodigd mogen voelen om wie wij zijn; het gebroken brood, Het Lichaam van Christus, Uw 
Zoon, die U aan ons gegeven hebt; Hij deelde met een ieder alles wat Hij had; Hij gaf Zijn Lichaam en Bloed ter 
vergeving van onze zonden; laat ons delen van dit gebroken brood; en laat ons daarbij stilstaan bij al het goede 
dat U ons geeft; dat ons kracht geeft als wij het zo moeilijk hebben; waarmee wij stil mogen staan bij datgene 
wat wij mogen delen met hen die het minder hebben dan wij; geef dat wij elke dag herinnerd worden aan Hem 
die ons de weg laat zien naar een betere wereld waar wij ook met anderen samen zullen zijn. Amen. En bidden 
wij samen het gebed dat Jezus ons gegeven heeft”.

Onder het “Gebed om wat wij delen in het leven” is op het scherm een PowerPoint-dia te 
zien met de tekst: “Gebed rond het delen & Het Onze Vader”, waaronder een scene van het 
Laatste Avondmaal is afgebeeld.
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11.17: De voorganger nodigt uit tot het bidden van het Onzevader. Dat staat eveneens 
in vele talen (Engels, Frans, Spaans, Portugees, Servo-Kroatisch, Tsjechisch, Papiaments en 
Sranam) in het liturgieboekje. Iedereen bidt het Onzevader zachtjes mee in zijn eigen taal 
zonder dat de voorganger daartoe hoeft op te roepen. Ook onder het Onzevader staat de 
voorganger met gevouwen handen achter het altaar. 

11.18: De voorganger bidt een kort gebed om vrede en nodigt de kerkgangers uit om 
elkaar de vrede te wensen:

B85: “En Jezus zei tot zijn leerlingen: ‘Vrede geef ik u, en vrede laat ik u’. Laat elkaar nu het symbool van vrede en 
respect zien door elkaar de open hand te bieden. De vrede van Christus”.

Alle kerkgangers wensen elkaar de vrede. De voorganger gaat heel de kerk door en wenst 
alle kerkgangers persoonlijk de vrede. Ook de personeelsleden worden niet vergeten. Na het 
wisselen van de vredewensen praten de kerkgangers wat met elkaar. In het liturgieboekje staat 
de (verwarrende) rubriek “Wensen wij elkaar Gods vrede toe”. De bijbehorende PowerPoint-
dia laat twee mannen zien, die elkaar omhelzen; vermoedelijk een afbeelding van de goede 
vader met zijn ‘verloren’ zoon (vgl. Lk. 15:11-32).

11.19: Volgens de rubrieken in het liturgieboekje volgt nu een “Moment van Meditatie”. 
De voorganger komt met het eucharistische brood naar voor het altaar en reikt de communie 
uit. Hij zegt daarbij: “Het Lichaam van Christus…” . Niet alle kerkgangers gaan ter commu-
nie. De pianiste speelt Jesus, Joy of Man’s desiring van Johann Sebastian Bach. De kerkgangers 
knopen onderling gesprekken aan tijdens het uitreiken van de communie. Als de laatste com-
municant naar zijn plaats is teruggegaan, gaat de voorganger terug naar het altaar, waar hijzelf 
communiceert. Vandaar brengt hij de ciborie terug naar het tabernakel, zet de ciborie daarin 
en sluit het tabernakel af. Hij buigt voor het tabernakel en gaat weer achter het altaar staan. 
Onder de communie was er een andere voorstelling van het Laatste Avondmaal te zien op het 
scherm, onder de tekst “Meditatie rond wat wij mogen delen”. 

11.21: De kerkdienst wordt afgesloten met gebed. De voorganger staat achter het altaar 
met gevouwen handen, die op het altaar rusten, en met gesloten ogen, en bidt geïmprovi-
seerde voorbeden. Gedeeltelijk herhaalt hij die in het Engels:

B86: “ Laat ons samen bidden. Let us pray.
Genadige God, wij danken U, dat U ons steeds weer
dat lichtpuntje in de duisternis geeft.
Juist die kracht die we nodig hebben
op het moment dat het zo moeilijk is.(…)
En zijn we enige momenten stil voor onze eigen gebeden….
(Er volgt een korte stilte van ongeveer een halve minuut)
Genadige God, aanhoor de gebeden die tot U komen.
en wees met ons in de week die komen gaat.
Dit vragen we U, in de naam van Jezus Christus, Uw Zoon. Amen”.

De kerkgangers bidden aandachtig mee. Sommigen hebben ook de ogen gesloten en de 
handen gevouwen. Sommigen hebben ook hun hoofd gebogen. Het is muisstil onder het ge-
bed. 

11.26: Het slotlied Wat de toekomst ons zal geven610 wordt gezongen, begeleid door de 
pianiste:

610  VAN DUN & OENEMA (1997), Deel B5, nr. 201.
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B87: “Lied: Wat de toekomst ons zal geven 
Wat de toekomst ons zal geven weet geen mens op deze dag, maar God geeft ons tijd van leven sinds de zesde 
scheppingsdag. Hij gaf ons de lieve aarde om te leven dag en nacht, die ons in de tijd bewaarde voor een toe-
komst, ongedacht.(…)”.

De tekst van het lied is weer te zien op het scherm, op een ‘bewegende’ PowerPoint-dia. 
Weer kijkt de helft van de kerkgangers (die aan de kant van het scherm zitten) naar het 
scherm, de andere helft (die aan de andere kant zitten) in hun liturgieblaadje. De voorganger 
is achter het altaar blijven staan en zingt het lied mee vanaf het scherm met de PowerPoint-dia. 
Het lied wordt door het merendeel van de kerkgangers meegezongen. Er wordt nu ook luider 
gezongen dan de andere keren. 

11.28: De voorganger nodigt de kerkgangers uit om te gaan staan en samen “te vragen om 
zegen”. Allen gaan staan. De voorganger staat achter het altaar en maakt een breed orante-
gebaar. Er volgt een parafrase op de Aäronitische zegen: 

B88: “Zegen (Rito de finales)
Pastor: De Heere, zegene en behoede ons en zij ons genadig. De Heere, verheffe Zijn aangezicht over ons en en 
geve ons de vrede. Allen: Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons Uw aangezicht en geve 
(sic!) ons de vrede”.

 
De zegenwens van de voorganger loopt uit op een gezamenlijk gemaakt kruisteken. On-

der de zegenwens is een PowerPoint-dia te zien met het opschrift: “Zegenwens, allen staan” 
waaronder een afbeelding van een op grote rozen staande Christus in een witte mandorla, die 
zegent.

11.29: Er wordt koffie gedronken bij een koffiekar, die door de vrijwilligers tussen het 
altaar en het tabernakel is neergezet. Een paar kerkgangers leunen koffiedrinkend naast het 
tabernakel tegen de muur. Op het scherm is een PowerPoint-dia te zien, waarop staat dat er 
nu koffie gedronken wordt, de koekjes gedeeld moeten worden en – in felrode letters – dat het 
verboden is kaarsjes mee naar de cel te nemen. Tussen twee geurende kopjes koffie is Chris-
tus te zien die over een stormig water loopt. Eronder staat: “For with God, nothing shall be 
impossible. Lk.1:37” 

4. Nadere beschrijving en eerste analyse en interpretatie; aanzet tot evaluatie

4.1. Het gebruik van de kerkruimte
De kerkruimte van het HvBM2 wordt in gedeelten en op verschillende manieren vóór, 

tijdens en na de kerkdienst gebruikt. Wanneer de ingesloten kerkgangers de ruimte betreden, 
worden zij in de middengang tussen de stoelen, die in “auditoriumopstelling” staan (§ 2.1), op-
gevangen door de voorganger en zijn vrijwilligers, die hen daar persoonlijk begroeten. Als zij 
dezen gepasseerd zijn, ‘bezetten’ zij de ruimte achter de altaartafel om bij de kaarsentafels, die 
daar onder de op de achterwand hangende iconen van Christus en Maria staan, hun devotie-
kaarsjes aan te steken (§ 2.1, en 3.2, 10.46). Als de kerkgangers hun kaarsjes hebben aangesto-
ken (hun kaarsenritueel duurt ongeveer drie minuten) en een plaats op de stoelen hebben ge-
zocht, begeeft de voorganger zich naar zijn plaats aan het altaar. Daar opent hij de kerkdienst. 
Tot aan de preek blijft hij achter het altaar staan (§ 3.2, 10.49-11.01). Onder de preek loopt de 
voorganger op en neer in de ruimte tussen het altaar en de stoelen, waarop de kerkgangers zit-
ten, zodat hij tijdens zijn preek meer oogcontact kan maken met zijn toehoorders. 
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Na de preek trekt de voorganger zich eerst voor een korte tijd (gedurende de PowerPoint-
presentatie “Onze wil en ons geweten, geen misbruik van Gods Tempel”) weer terug achter 
het altaar. Hij bereidt dan ook het altaar toe voor de Communiedienst, die aanstaande is. Wat 
hij precies doet, is niet te zien vanuit de kerk. De boekstandaard met de Bijbel staat ervoor. 
De voorganger maakt ruimte op het altaar en vouwt een corporale open om de ciborie met 
hosties op neer te zetten (§ 3.2, 11.09; 11.15). Daarna gaat hij naar het tabernakel dat terzijde 
tegen de wand staat (§ 2.1). Hij buigt voor het tabernakel en haalt een ciborie met geconsa-
creerde hosties daaruit, die hij naar het altaar brengt. De Communiedienst, bestaande uit een 
“Gebed om wat wij mogen delen”, dat wordt gevolgd door het Onzevader en de vredeswens, 
ingeleid door een kort gebed, wordt aan het altaar gehouden (§ 3.2, 11.15-11.18). Om de vre-
de te wisselen met de kerkgangers verlaat de voorganger zijn plaats achter het het altaar en be-
geeft zich doorheen heel de kerkzaal, tot achteraan toe. Daar zitten de bewaarders die toezicht 
houden en die ook in de uitwisseling van de vredeswens worden betrokken (§ 3.2, 11.18). 
Daarna neemt de voorganger de ciborie met hosties van het altaar en reikt in de ruimte voor 
het altaar de communie uit. Na de communie-uitreiking communiceert de voorganger zelf 
aan het altaar en brengt de ciborie terug naar het tabernakel, waarvoor hij, na het afgesloten 
te hebben, buigt (§ 3.2, 11.19). Hij gaat weer achter het altaar staan, waar hij de kerkdienst 
afsluit met de voorbeden en de zegen (§ 3.2, 11.21-11.28).

De plaats achter het altaar, waar de voorganger gedurende bijna de hele kerkdienst staat, 
is een eerste heilige, voor de voorganger gereserveerde plek om vandaar het Woord en het 
brood aan de gemeente te reiken en heil en zegen over haar af te smeken. Om dat tot ex-
pressie te brengen heeft de voorganger vóór op de altaartafel tussen brandende kaarsen de 
Bijbel neergelegd, opengeslagen bij de evangelielezing van de zondag, als een “indrukwek-
kend teken” van de aanwezigheid van God. Die Bijbel wordt niet ter hand genomen tijdens 
de kerkdienst. Hij is te heilig. Maar bij nader toezien is dat toch niet de enige reden, waarom 
de voorganger bijna voortdurend achter het altaar staat. Vanaf die plaats kan de voorganger 
met een afstandsbediening de laptop met de PowerPoint-presentatie, die op de console aan 
de wand rechts naast hem staat opgesteld, zowel bedienen als controleren tijdens het afspelen 
(§ 2.1, 3.2, 10.55; 10.57; 10.59; 11.26). De console met de apparatuur is aan het zicht ont-
trokken door een kamerscherm, dat de voorganger verhindert de laptop vanaf een andere 
plaats in de kerk aan te sturen. Alleen op die momenten, dat de PowerPoint-presentatie er 
even minder toe doet is de voorganger daarom vrij om zich door de kerkruimte te bewegen. 
De PowerPoint-presentatie heeft daardoor grote impact op de ritualiteit van de viering. Die 
wordt er statisch door. Deze ‘technische gebondenheid’ aan zijn plaats achter het altaar leidt 
er ook toe dat de voorganger alle teksten, die hij moet lezen, vanachter het altaar voordraagt, 
terwijl hij toch de beschikking heeft over een ambo (§ 2.1.). Vanaf deze ambo wordt alleen het 
evangelie gelezen (§ 3.2, 10.57).

Een tweede heilige plaats is (de ruimte rondom) het tabernakel, waarin het eucharistische 
brood wordt bewaard. Het is dan ook de enige plek die de voorganger met reverentie nadert 
en waarvan hij met een eerbiedsbetuiging ook afscheid neemt. Bij het komen naar het taber-
nakel en bij het weggaan daarvan maakt hij een buiging (§ 3.2, 11.15 en 11.19). Des te meer 
bevreemdend is het daarom, dat de kerkgangers na afsluiting van de kerkdienst hun koffie 
uitgerekend drinken bij of op deze heilige plaats, nota bene ná een kerkdienst, die als thema 
had: “(…) geen misbruik van Gods Tempel (…) in de breedste zin van het woord” “(§ 3.2, 
B83 en 11.09). Het van de kerkgangers verwachte ritueel-liturgische gedrag tijdens de viering 
en hun door de voorganger gepermitteerde gedrag daarna zijn in oppositie met elkaar. De 
eerbied die de voorganger voor het tabernakel en zijn inhoud aan den dag legt, staat in schril 
contrast met wat gebeurt onder de koffie. Kerkgangers leunen op hun gemak naast het taber-
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nakel tegen de muur. Op de vloer rondom het tabernakel lagen na afloop plasjes geknoeide 
koffie. Achterin de kerkzaal was misschien voldoende ruimte om er koffie te drinken. Zoals 
ze dat deden vóór de kerkdienst, tijdens hun kaarsenritueel, zo ‘bezetten’ de kerkgangers ook 
na de viering bij het koffiedrinken de ruimte rondom de heilige plaatsen van de kerk van het 
HvBM2. De kerkgangers worden tijdens de viering wel op hun plaats gezet. Behoudens de 
lezer van het evangelie en de communicanten kwam niemand gedurende de kerkdienst van 
zijn plaats af. De kerkgangers bleven op hun stoelen zitten of, wanneer zij verzocht werden om 
te gaan staan, bij hun stoelen staan. 

Voor de kerkgangers, die een plaats hadden gekozen aan de kant waar het projectiescherm 
hing, fungeerde dat scherm en niet het altaar als liturgisch centrum. Zij keken voortdurend 
naar de daarop vertoonde PowerPoint-presentatie. Maar voor degenen, die aan de andere kant 
waren gaan zitten, was het kijken naar het scherm kennelijk moeilijker. Zij keken liever naar 
de voorganger achter het altaar of in hun liturgieboekje (§ 3.2, 10.59; 11.09; 11.26). Als hen de 
vraag gesteld zou worden naar wat in deze viering het liturgisch centrum was, zouden zij wel-
licht antwoorden: ‘Het altaar’. Zo bracht het scherm met de PowerPoint-presentatie een zekere 
tweedeling wat betreft de liturgische oriëntatie teweeg in de ene vierende kerkgemeenschap.

4.2. De structuur van de viering en de voorbereiding 
4.2.1. De structuur van de kerkdienst

De voorganger van het HvBM2 zegt te vieren “volgens de katholieke traditie”, hoewel hij 
er meteen bij zegt, dat de hem toegemeten tijd om te vieren, vaak te kort is om aan die traditie 
volledig recht te doen en hij zich moet beperken tot wat hij de “kern van de viering” noemt. 
Op het titelblad van de viering van 15 maart 2009 duidt hij die kern aan met “Woord, Gebed 
en Meditatie”. Rondom die kern is de kerkdienst dan ook op- en uitgebouwd:

•• Klokgelui
•• Begroeting
•• “Ontsteken kaarsjes voor pers. gebed”
•• Kruisteken en welkom, inleiding op het thema
•• “Inleiding (canto de entrada)” (Kyrie-litanie)
•• “Openingsgebed”
•• “Lied: Zo maar een dak”
•• “Dienst van het Woord”: - evangelie Joh. 2: 13-25 (Nieuwe Bijbelvertaling van 2004)

  - “Overweging (Homilia)”
  - “Lied: Wij zoeken U”
  - “Lied: Zeg: jij zult niet winnen” (PowerPoint- presentatie)
•• “Dienst van Gebed en Meditatie”: - “Gebed om wat wij delen in het leven” 

  - “Onze Vader(Pater noster)” 
  -“Gebed om Vrede (oracion del paz)” met rubriek: 
  “wij wensen elkaar Gods vrede toe” 
  -“Moment van Meditatie (instrumentaal)”, 
  waaronder de nuttiging
•• “Slotgebed (oracion finales)”
••  “Lied: Wat de toekomst ons zal geven”
•• “Zegen (Rito de finales)”

Figuur 28: De structuur van de kerkdienst van 15 maart 2009 in het HvBM2 
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De kerkgangers van het HvBM2 worden met klokgelui naar de kerkdienst geroepen. Niet 
echt geroepen worden ze, want ze horen de klokken pas, als ze in de gang, die naar de kerk-
zaal leidt, gekomen zijn. Maar toch, klokken zetten de toon. Er wordt midden in de justi-
tiële inrichting een bedachtzame, meditatieve sfeer rondom ‘het heilige’, dat aanstaande is 
door gecreëerd. Dat is ook de bedoeling van de voorganger. Onder het klokgelui wordt elke 
kerkganger persoonlijk begroet door de voorganger en door zijn vrijwilligers, zo gauw hij 
de kerkruimte heeft betreden. Deze begroeting lijkt sterk op die van het poortritueel, dat wij 
tegenkwamen in het HvBV.611 

Wie de voorganger en zijn vrijwilligers begroet heeft, kan onmiddellijk een of meer devo-
tiekaarsjes (waxinelichtjes) gaan aansteken op de kaarsentafels onder de iconen van Christus 
en/of Maria tegen de achterwand van de kerk. De voorganger neemt de tijd voor de begroe-
ting van de kerkgangers en schept daardoor ruimte voor het kaarsenritueel. Hij heeft dat, naar 
eigen zeggen, bewust buiten de orde van dienst gehouden, omdat “dat hun eigen ritueel is, 
daar kom ik niet aan” (§ 3.2, 10.46). Meteen na de onderling verbindende begroeting voor de 
kerkdienst schept hij daardoor ook weer distantie tussen hemzelf en zijn kerkgangers, tussen 
hun liturgie en zijn liturgie. De kerkgangers krijgen er evenwel de gelegenheid door zich op 
hun eigen wijze te richten op ‘de Heilige’.

Pas dan begint de ‘echte’ kerkdienst. Met een stentorstem begint de voorganger aan een 
plechtige openingsformule die uitloopt op het kruisteken. Daarna volgt een tweede, aan de 
hele kerkgemeenschap gerichte begroeting, waarbij de vrijwilligers bij name genoemd wor-
den en bijzonder welkom worden geheten. Deze tweede begroeting loopt uit op een inleiding 
in het thema van de kerkdienst. Welkom en inleiding gaan zonder tussentijd in elkaar over 
(§ 3.2, B79-80). 

Dan volgt – weer vrijwel zonder onderbreking – een Kyrie-litanie. De functie van deze 
reeks aanroepingen is niet helemaal duidelijk. De bijbehorende rubriek in het liturgieboekje 
luidt “Inleiding”. Daaronder zou men vooral een rituele inleiding kunnen verstaan, te onder-
scheiden van de voorbije thematische inleiding. Die rituele inleiding zou vanwege de tekst 
van de litanie misschien gezien moeten worden als een bidden om vergeving, hoewel het 
woord ‘vergeving’ niet in de litanie voorkomt. Driemaal wordt de Kyrios aangeroepen en om 
ontferming gebeden, twee keer als “Heer” en een keer als “Christus”; dat lijken trinitaire aan-
roepingen. Daarna volgen er nog twee aanroepingen, die gericht zijn aan Christus en waarin 
gebeden wordt om zijn genade en om vrede. Maar – en dat maakt het complex – in het Spaans 
staat er tussen haakjes achter de rubriek “Inleiding” ook nog “canto de entrada”, wat zoveel 
betekenen wil als ‘openingslied’. Geldt deze (overigens gezegde, niet gezongen) litanie eerder 
als een openingslied? (§ 3.2, B 81). 

Meteen op de Kyrie-litanie volgt het “Openingsgebed”, waarin God tot tweemaal toe wordt 
aangesproken als een “genadige God” en waarin de voorganger bidt, dat wij “(…) zo vaak te-
kort (schieten) in de zorg voor een ander en voor onszelf en in de aandacht voor de wereld om 
ons heen”. God wordt vervolgens in zijn genadigheid opgeroepen om ons “te (…) inspireren 
door dat Heilige, wat U ons hebt gegeven”en “(…) tot ons (te spreken) in die aloude woorden, 
woorden van kracht, woorden van richting”. Dat roept de vraag op, of dit openingsgebed geen 
dubbelfunctie heeft: enerzijds lijkt het in vage termen een gebed om vergeving te zijn en als 
afsluiting te dienen bij de Kyrie-litanie, anderzijds preludeert het op het gaan aanhoren van 
de woorden van de Schrift, die zo meteen zullen worden gaan gelezen. Die woorden van de 
Schrift worden weer benoemd als kracht brengende woorden, die de goede richting van leven 

611  Vgl. Deel II, hoofdstuk 6, § 3.1, 3 en 4.3.
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wijzen en mensen dus kunnen veranderen (§ 3.2, B82). De voorganger zelf ziet het gebed meer 
als openingsgebed, maar wijst een zekere dubbelfunctie ervan niet af. Hij noemt de factor 
tijd, die hem ertoe brengt aan het begin en het einde van de viering de rituele teksten te com-
primeren. Op hoogtijdagen, wanneer er gevierd wordt in de sportzaal met meerdere groepen 
kerkgangers tegelijk en er dus minder kerkdiensten zijn geprogrammeerd, waarvoor meer tijd 
is uitgetrokken, speelt dit niet. 

In de zondagse kerkdienst speelt de factor tijd niet alleen een beperkende rol ten aanzien 
van de rituele teksten, maar ook wat betreft het aantal liederen, dat gezongen kan worden. Het 
lied Zomaar een dak boven wat hoofden van Huub Oosterhuis sluit de openingsriten af. Maar 
de voorganger zelf noemt het in zijn aankondiging “het openingslied” (§ 3.2, 10.55), wat de 
verwarring over de precieze functie van de verschillende onderdelen van de openingsritus al-
leen maar groter maakt. In het liturgieboekje wordt het lied aangegeven met de rubriek “Lied”, 
gevolgd door de titel en de verwijzing naar de bladzijde, waarop het achterin het boekje te 
vinden is. Men zou daaruit kunnen besluiten, dat het een tussenzang is. De eerste strofe van 
Zomaar een dak is overigens niet erg geschikt om in een inrichting van Justitie te zingen: die 
inrichting is niet te bezingen als “zomaar een dak boven wat hoofden”. Wie onder het dak van 
de justitiële inrichting moet vertoeven, komt daar niet vrijwillig, zoals in een kerkgebouw 
‘buiten’ en voorzeker, daar “(staat geen) deur (…) open (…)”. De “muren” zijn er niet “van 
huid”, maar van geharnast steen en beton en de “ramen” zijn er geen vriendelijk lonkende 
“(…) ogen”, maar met staal getralied. Het lied draagt – als het integraal gezongen wordt – in 
negatieve zin bij aan de contextualisering van de liturgie. Gedetineerden maken er, zo leert de 
ervaring, cynische opmerkingen over en het schept afstand. 

Op dit “openingslied” of deze tussenzang volgt de “Dienst van het Woord”, die volgens 
de orde van dienst in het liturgieboekje een viertal onderdelen kent: de Schriftlezing, een 
tussenzang, de uitleg van de Schriftlezing, en een eigen – tot nadenken stemmende – Power-
Point-presentatie. Er is maar één Schriftlezing voorzien, het evangelie. Het is de voor de derde 
zondag van de Veertigdagentijd in het leesrooster voor het B-jaar voorgeschreven perikoop 
Joh. 2:13-25. Deze dispositie is te duiden als een concessie, die de voorganger meent te moe-
ten doen aan de traditie omwille van de tijd. De lezing wordt maar in één taal gelezen, het 
Nederlands, terwijl zij in het liturgieboekje in diverse talen is opgenomen (overigens merk-
waardigerwijs met steeds een Engels opschrift). De voor de derde zondag van de Veertigda-
gentijd van het jaar B opgegeven eerste, oudtestamentische lezing, Ex. 20:1-17, wordt door de 
voorganger wel gebruikt in zijn inleiding op de viering en in zijn preek (§ 3.2, B80 en B83). Op 
de wijze, waarop de voorganger de evangelielezing inleidt en afsluit kom ik zo meteen terug 
(§ 4.3). Op de lezing van het evangelie volgt, als tweede onderdeel van de “Dienst van het 
Woord”, samenzang. Gezongen wordt Wij zoeken U, als wij samenkomen van Henk Jongerius. 
Dat lied is qua tekst eigenlijk een openingslied. Het ‘overziet’ immers een totale Woord- en 
Communiedienst of eucharistieviering. De tekstdichter spreekt in de eerste strofe van het 
zoeken naar God door de kerkgemeenschap, nu zij samenkomt, refereert in de tweede strofe 
aan de “oude woorden”, die gehoord zullen gaan worden en in de derde strofe aan het brood 
dat gebroken en gedeeld zal gaan worden. In de vierde strofe is ten slotte een bede vervat 
om “behoud en zegen” (§ 3.2, 11.59). Het derde onderdeel van de “Dienst van het Woord” is 
de preek. Het feit dat de voorganger zich daarin zowel laat leiden door de thematiek van de 
eerste, oudtestamentische lezing van deze zondag 15 maart 2009, als door die van het evan-
gelie geeft hem meer homiletische mogelijkheden. In vergelijking met de preek, die ik in het 
HvBM1 hoorde op 9 november 2008 over dezelfde perikoop Joh. 2:13-25, heeft deze preek 
meer diepgang: de Tempel van Jeruzalem uit Joh. 2:13-25 wordt niet alleen tot metafoor van 
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Jezus’ lichaam, dat uit de dood zal opstaan (vgl. Joh.2:18-22; dat is natuurlijk de reden om dit 
verhaal te lezen in de voorbereidingstijd op Pasen! De voorganger refereert er slechts terloops 
aan), maar van alles wat heilig is in de hele schepping en door menselijk toedoen met ont-
heiligende destructie wordt bedreigd. Die hermeneuse biedt meer kansen op een ‘relevante’ 
boodschap, dan de enigszins ‘platte’ uitleg, dat Joh. 2:13-25 ons zou uitnodigen tot meer zorg 
voor (verzorging van) ons eigen lichaam.612 De voorganger van het HvBM2 contextualiseert 
in de preek bovendien het thema ‘handel in de Tempel’. Die handel was misschien nog wel 
gerechtvaardigd, vereist als ze was door het Joodse offersysteem. Dat is de handel die in de 
kerkzalen in de Nederlandse inrichtingen van Justitie plaats vindt niet, en inderdaad, justi-
tiepastores en -predikanten horen vaak, dat het er oorzaak van is, waarom sommige ingeslo-
tenen de kerkdiensten mijden (§ 3.2, B83). Op de preek volgt ten slotte een muzikale (op de 
achtergrond klinkt het lied Zeg: jij zult niet winnen) en visuele meditatie rondom hetzelfde 
thema in de vorm van een vijf minuten durende PowerPoint-presentatie, die is ingebouwd in 
de grotere presentatie, die de kerkdienst als geheel begeleidt. Deze presentatie is uitdrukkelijk 
bedoeld om de kerkgangers tot nadenken te stemmen en een vervolg op de overweging die de 
voorganger heeft gehouden. 

De invoeging van deze relatief lange PowerPoint-presentatie in de “Dienst van het Woord” 
is een letterlijk tijdrovende keuze. In aanmerking genomen, dat de voorganger zegt conces-
sies te moeten doen aan de traditie omwille van de tijd en daarom maar één Schriftlezing laat 
lezen, is het ook een enigszins vreemde keuze, alsof wat de PowerPoint-presentatie te zeggen 
heeft het wint van de Bijbel. Daar staat tegenover, dat de voorganger met deze presentatie zijn 
kerkgangers wel de tijd en de mogelijkheid biedt om stil te staan bij wat hun werd aangereikt 
in de evangelielezing en zijn overweging. Er zijn geen voorbeden voorzien om de “Dienst 
van het Woord” af te sluiten. Daardoor kan de kerkgemeenschap vanuit haar eigen meditatie 
geen biddend antwoord geven op de evangelielezing en op wat haar in de uitleg daarbij werd 
voorgehouden. De triade van lectio, meditatio en oratio, die gangbaar is in de klassieke liturgia 
Verbi van de Romeinse Ritus, komt er niet door tot stand.613 

Op de “Dienst van het Woord” volgt de zogenoemde “Dienst van Gebed en Meditatie”, 
waaronder de Communiedienst moet worden verstaan. Deze “Dienst van Gebed en Medita-
tie” kent net als de “Dienst van het Woord” vier onderdelen: een Communiegebed, het On-
zevader, de uitwisseling van de vredeswens en de nuttiging. De Communiedienst begint met 
het Communiegebed (“Gebed om wat wij mogen delen”). Er wordt – net als in de GevM 
en het HvBV – door de voorganger niet stil gestaan bij de herkomst van de geconsacreerde 
hosties. Daardoor wordt er ook hier geen verbinding gelegd tussen deze Communiedienst en 
de eucharistie en tussen de kerk ‘binnen’ en de kerk ‘buiten’.614 Het Communiegebed is een 
relatief kort gebed, waarin het geconsacreerde brood “symbool” wordt genoemd “van gelijk-
heid en respect voor elkaar”, maar ook “het Lichaam van Christus”. Kort wordt er in het gebed 
ook verwezen naar hetgeen Jezus deed op de laatste avond van zijn leven “tot vergeving van 
zonden” en naar de oproep tot solidariteit die er in het delen van het gebroken brood van de 
eucharistische Tafel (“de Tafel van vrede”) gegeven is (§ 3.2, B84). Op het Communiegebed vol-
gen achtereenvolgens het Onzevader, de vredeswens en de nuttiging, die in het liturgieboekje 
een “ Moment van Meditatie” wordt genoemd, waarmee op de eerste plaats verwezen wil zijn 
naar de instrumentale muziek tijdens het communiceren, getuige de rubriek die er tussen 
haakjes bij staat (§ 3.2, 11.17-11.19 en figuur 28).

612  Vgl. Deel II, hoofdstuk 4, § 3.2, B33 en 4.7.1.
613  Vgl. DE KEYZER (1999), 128-130.
614  Vgl. Deel II, hoofdstukken 5, § 4.3 en hoofdstuk 6, § 4.2.1. 
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Na de “Dienst van Gebed en Meditatie” volgt het “Slotgebed”, dat in feite bestaat uit een 
reeks voorbeden, die de voorganger à l’improviste bidt. Hij bidt voor alle geledingen, die in 
het dagelijkse leven van de kerkgangers een rol spelen: voor de kerkgangers zelf, voor hun 
partners en kinderen, hun familieleden en vrienden, voor hun medegedetineerden en voor 
de vrijwilligers, voor de personeelsleden van de inrichting (§ 3.2, B86). De kerkdienst wordt 
besloten met het slotlied Wat de toekomst ons zal geven en een gebed om zegen, dat dialogisch 
gebeden wordt door voorganger en kerkgangers en een parafrase is op de Bijbelse zegen van 
Num. 6:24-26 (§ 3.2, B87-88). 

Afsluitend kan men zeggen, dat, terwijl de structuur van de Woorddienst complex van 
opbouw is (niet van alle bouwstenen is de precieze functie duidelijk, sommige traditionele 
elementen zijn weggelaten, eigen onderdelen weer toegevoegd), de ordo, die de voorganger 
voor de Tafeldienst volgt, vrijwel volgens het patroon verloopt, dat voor een Communiedienst 
inmiddels als traditioneel kan worden aangemerkt. Alleen het afsluitende gebed, dat de vorm 
van presidentiële intercessies heeft gekregen, wijkt daarvan af. 

4.2.2. De voorbereiding van de kerkdienst en PowerPoint-presentatie
De voorganger begint zijn voorbereidingen op de kerkdienst met het lezen van het voor de 

zondag, waarop gevierd moet worden, in het leesrooster aangewezen evangelie. Daarna leest 
hij ook de andere voor die zondag opgegeven lezingen. Om tijd te winnen laat de voorganger 
die lezingen niet voorlezen tijdens de kerkdienst, maar hij maakt er eventueel wel gebruik van 
in de preek. Hij probeert zich bij dit voorbereidende lezen te verplaatsen in zijn kerkgangers. 
Hij gaat exegetisch te werk, maar probeert wat hij leest toch vooral ook hermeneutisch te 
duiden naar zijn kerkgangers en hun leefwereld toe. Hij probeert de lezingen te vatten in een 
thema, dat hij als een soort rode draad door de viering heen kan weven. Maar de doelgroep 
blijft bepalend. Het thema wordt als het ware op hun maat gesneden. En er is ook een thema, 
dat voortdurend als een dragende onderstroom onder dat van de actuele kerkdienst aanwezig 
is: “Wij vieren het leven, en het leven is niet alleen maar chaos en hectiek, maar ook rust en 
veiligheid”. Ieder leven wordt gedragen door Gods aanwezigheid en vraagt daarom vertrou-
wen en respect. In die eerste, verkennende lezing van de Schrift begint de preek al te groeien. 
Die schrijft de voorganger in grote lijnen wel uit, maar daaraan voelt hij zich niet gebonden. 
De preek kan zomaar veranderen. De voorganger zegt over de voorbereiding van zijn kerk-
diensten: 

N46: “Ik laat mij leiden, ten eerste door het evangelie en ten tweede, de ontvangers van het evangelie en als 
ik de dienst begin, dan geef ik iedereen altijd een hand en ik kijk ze allemaal recht in de ogen, maar met dat ik 
ze een hand geef en recht in de ogen kijk, komen … van het gros van de mannen komen alle verhalen bij me 
binnen. Opnieuw. En die bepalen de dienst. En ik ben dus niet bang om…eh…ik geloof ook, dat de heilige 
Geest aanwezig is, dus daar hoef ik niet bang voor te wezen, dat ik geen woorden kan vinden, en…ik denk, ja, 
ik heb gewoon een rotsvast vertrouwen in eh… in… datgene wat er gevierd wordt. Ik bedoel, ik maak me 
geen zorgen om de verkondiging. Dat gebeurt gewoon…Daar hoef ik niet oeverloos over te zitten nadenken, 
dat vloeit er gewoon uit. Wat ik wel… kijk…ik heb een standaardliturgie, wat wel prettig is voor de mannen. 
In het begin heb ik wel geëxperimenteerd om een goeie vorm te vinden. Maar mijn ervaring is, wat de mannen 
het meest prettig vinden en dat is ook liturgie natuur, is rust. En de mannen ervaren het ook als heel prettig, dat 
er vaste momenten zijn, met vaste gebeden, met vaste eh… ritueel… rituelen. Het geeft…ordent hun leven. 
Kijk, je viert het leven en het hele leven kun je niet ordenen, maar een bepaalde orde is toch wel prettig. Zeker als 
je hele leven een chaos is. En zo probeer ik ook de liturgie het rustpunt te laten zijn in het leven, van de hectiek, 
van de mannen….Dat geven ze ook vaak weer…”.
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De ‘ordening’ die de voorganger aan zijn liturgie wil geven en waarmee hij ook het le-
ven van zijn kerkgangers wil ‘ordenen’, is de ordo van de Romeinse Ritus. Het ritueel van de 
liturgie kan naar zijn overtuiging het hectische leven van zijn kerkgangers tot rust brengen, 
veranderen. In deze zin is de liturgie, die de voorganger met zijn kerkgangers viert, sterk 
‘mensgericht’. De voorganger merkt daar in het voorgesprek van 10 maart 2009 bij op, dat hij 
tijdens de vieringen ook zo min mogelijk achter het altaar of achter de ambo wil staan om 
ritueel zijn streven naar nabijheid aan de kerkgangers uit te drukken. In zijn eigen nabijheid 
kan de voorganger Gods nabijheid benadrukken. Zoals wij zagen, wordt aan dit ideaal alleen 
voldaan tijdens de overweging. 

De voorganger maakt soms gebruik van “zo’n liturgisch tijdschrift van Gooi & Sticht”.615 
Hij kijkt ook wel op de website van het rooms-katholieke justitiepastoraat616 en hij gebruikt 
liturgisch materiaal uit zijn eigen boekenkast. Officiële liturgische boeken raadpleegt hij niet. 
De voorganger zegt, dat het liturgisch voorbeeldmateriaal door hem alleen gebruikt wordt 
om te brainstormen, om een grote lijn uit te zetten, “omdat de dienst uiteindelijk toch bepaald 
wordt door ons allen, die daar aanwezig zijn”. 

Ook de liederen stemt hij af op de in de kerkdienst te verwachten kerkgangers. De ene 
keer zullen het minder kerkelijke liederen zijn, de andere keer kerkelijke. Opwekkingsliede-
ren hebben niet zijn voorkeur. De voorganger “kan er zelf niet zoveel mee” en wil zich ook 
“goed bij de dienst voelen”. Er wordt gezongen met pianobegeleiding of – wanneer de pianiste 
niet aanwezig kan zijn – met behulp van cd’s. Maar de kerkgangers willen ook wel eens graag 
naar muziek luisteren. De voorganger nodigt alleen op hoogtijdagen koren uit. 

Voor elke kerkdienst maakt de voorganger een liturgieboekje, waar de evangelielezing en 
een aantal andere liturgische teksten in vele talen staan afgedrukt, zodat de anderstaligen 
de liturgie vanuit hun boekje kunnen blijven volgen. Daarnaast bereidt hij voor elke kerk-
dienst ook een PowerPoint-presentatie voor. Het internet is daarbij zijn voortdurende bron 
van inspiratie. Daaraan ontleent hij presentaties, die hij naar behoefte aanpast. De voorganger 
noemt een aantal redenen om aan zulk een presentatie tijd en moeite te besteden: ten eerste 
zijn er veel randkerkelijken en verslaafden onder de ingesloten kerkgangers, die concentratie-
problemen hebben. Die zijn te ondervangen door de snel wisselende beelden van een visuele 
presentatie. Maar ook in het algemeen worden de kerkgangers van nu meer aangesproken 
door het beeld. Een tweede reden die de voorganger noemt is dat de kerkgangers, die hun 
liturgieboekje niet kunnen gebruiken, ofwel omdat ze slechtziend zijn, of geen bril hebben, of 
die vergeten zijn, door de presentatie toch vanaf het scherm kunnen meelezen wat er gebe-
den, gelezen en gezongen wordt. Een derde reden is de aanwezigheid van analfabeten onder 
de kerkgangers. Ze kunnen niet lezen, niet uit het liturgieboekje, noch van het scherm, maar 
hebben door de presentatie wel wat te zien, wat de woorden van de voorganger verduidelijken 
kan. 

De voorganger meent, dat zijn PowerPoint-presentaties een echt onderdeel uitmaken van 
zijn liturgievieringen, en hem als voorganger ondersteunen in zijn biddende en verkondi-
gende taak. Hij somt een aantal voordelen van een liturgische PowerPoint-presentatie op: jon-
geren onder de kerkgangers, die gevoelig zijn voor beelden en voor computertechnologie en 
-kunst worden door de presentaties aangesproken; meditatieve liederen als thema voor een 
PowerPoint-presentatie in de grotere PowerPoint-presentatie bieden de ruimte om wat gezegd 
is in de preek te zelf nog eens te overwegen; de kerkdienst wordt er niet alleen toegankelijker 

615  De voorganger bedoelt de periodiek Werkboek Weekendliturgie, uitgegeven door Gooi & Sticht (Kok), Kampen met een 
volledige zondagsliturgie.
616  www.gevangenispastor.nl > In de Bajeskerk >.
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door, de kerkgangers worden ook serieus genomen, omdat zelfs via de techniek wordt gepro-
beerd hen in hun eigen leefwereld te bereiken en aan te spreken; dat komt tot uiting door de 
presentatie aan te passen aan hun smaak en ‘zoete’ religieuze voorstellingen uit het verleden 
niet te schuwen: Polen, Zuid-Amerikanen en Antillianen houden daarvan; een PowerPoint-
presentatie biedt de mogelijkheid om de natuur ‘binnen’ te halen: veel ingeslotenen missen 
de vrije natuur enorm; een presentatie biedt mogelijkheden om in de kleine kerkruimte van 
een justitiële inrichting virtueel bij wijze van spreken een kathedrale liturgie te vieren: bij-
voorbeeld een kruisweg te gaan; een presentatie heeft ten slotte mogelijkheden te over om van 
symbolen en symbolische voorstellingen gebruik te maken. Zonder goede voorbereiding is 
een PowerPoint-presentatie niet in te zetten in de kerkdienst. Men moet beschikken over de 
benodigde technische apparatuur en over de vaardigheden die zo te bedienen, dat de presen-
tatie vloeiend verloopt en de kerkdienst niet stoort.617 

De voorganger bereidt zijn kerkdiensten alleen voor. Hij heeft daar meer tijd voor nodig, 
dan vanuit de Dienst Geestelijke Verzorging voor de voorbereiding van een kerkdienst is be-
rekend.618 De voorganger wil zijn liturgie desondanks steeds goed voorbereiden. Dat brengt 
het respect voor de liturgie en voor de kerkgangers, dat hij hoog in het vaandel heeft, nu 
eenmaal mee. 

4.3. Het rituele handelen
De voorganger stelt zijn rituele handelingen vanuit een stellig, eigen liturgisch bewustzijn. 

De rituele handelingen, die hij stelt, moeten naar zijn mening vooral voor zichzelf spreken. 
Dat geldt mutatis mutandis ook voor de symbolen, die in het ritueel van zijn kerkdiensten een 
hoofdrol spelen, zoals het hostiebrood en de grote Bijbel, die midden op het altaar ligt. Hij 
zegt daarover:

N47: “…(Ik wil) bewust het kruisteken slaan, (ik maak bewust) de gebaren, …(er is) de lichaamstaal, licht, 
de ruimte. …Ik leg niet elke keer de symbolen in de ruimte uit. Sommige vragen er wel eens om en dan leg ik 
het hen wel uit… Daarvoor is te weinig tijd. En dat is, ik denk ook, dat is mijn… mijn uitgangspunt is ook, hoe 
meer je zegt, hoe meer je ontkracht. Laat maar voelen”.(Interviewer: “Altijd een Communiedienst?”). “Ja, ik weet 
ook, dat de katholieke…Er wordt ontzettend respectvol mee omgegaan…Ik probeer het respect op te roepen”. 
(Interviewer: “Ik zag ook een heel groot boek liggen”).“Ja, de Bijbel die ligt altijd open…(Interviewer: “Gebruik je 
die ook om uit te lezen?”) “Nee, die ligt daar altijd open op de lezing, maar ik gebruik hem ook met opzet niet om 
uit te lezen, omdat ik, ehm…zoals ie ligt in de dienst, ligt ie centraal en er staan twee kaarsen naast die branden 
en de paaskaars wordt daaraan ontstoken en het is het heilige Woord, wat ik verder ook niet…eh…ik gebruik 
het heilige Woord wel, maar hoe meer je ermee doet… (Interviewer: “Je wilt er niet aankomen, zo’n beetje als 
met de Koran?”) “Ja, maar ik denk ook van laat de Bijbel… de Bijbel hoef je niet…die is zo indrukwekkend, daar 
hoef je niks mee…eh…Dat boezemt al ontzag in…je merkt het ook als de mannen na de dienst…dan staan 
ze met de handen op de rug… staan ze erin te lezen…ze zullen hem niet gauw aanraken…een heilig boek! 
(Interviewer: “Zijn er nog andere ‘sterke’ rituele tekens in jouw kerkdienst?”). “Ja, de vredeswens, de zegenvraag, 
en het kruisteken sowieso en verder gebaren van inkeer, hè… even stil worden…”. 

Deze visie op het ritueel van de voorganger spoort enerzijds met de mening van een litur-
giewetenschapper als Gerard Lukken, die waarschuwt tegen (te veel) catechetische uitleg in 
een liturgieviering, juist omdat de christelijke ritualiteit uit zichzelf voldoende mystagogische 

617  Vgl. hierboven, Deel II, hoofdstuk 3, § 4.4. 
618  SAMENVATTING (z.j.), 18 en Deel II, hoofdstuk 7, § 4.2.2, aantekening 579.
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aantrekkingskracht heeft619, anderzijds gaat de voorganger beduidend verder, waar hij besluit 
dat alleen al het feit van de aanwezigheid van (sommige) rituele symbolen voldoende is om 
ze tot spreken te laten komen. Symbool en rite worden door de voorganger gezien als los-
staande grootheden, terwijl het rituele handelen zijn symbooldimensie juist krijgt door het 
daadwerkelijk betekenisgevend omgaan met die dagelijkse dingen, die wij als symbolen willen 
benoemen en toe-eigenen: vuur, licht, water, brood en wijn en een boek. En omgekeerd: eerst 
in de riten worden de symbolen present gesteld, dat wil zeggen: worden zij tot aanwezigheid 
gebracht als symbool. 

Een Bijbel is ontegenzeggelijk, zoals de voorganger betoogt, een “indrukwekkend” boek 
(N47). Voor sommigen zijn de verhalen van de Bijbel wereldliteratuur van formaat en voor 
anderen vanuit hun geloofstraditie min of meer heilig. Maar pas wanneer uit zulk een boek 
ook daadwerkelijk gelezen wordt in de liturgie, wordt het méér dan dat: het wordt zichtbaar 
en hoorbaar de drager van het Woord van de levende God, waaromheen de kerkgemeenschap 
zich luisterend schaart. En als een Bijbel in de liturgie bestemd wordt als evangelieboek, door 
brandende kaarsen geflankeerd wordt binnengedragen en wordt bewierookt en gekust, dan 
wordt het boek symbool van de aanwezig komende Christus zelf, die zich sprekend richt tot 
zijn kerk. De rituelen rondom het boek brengen de betekenis die de kerkgemeenschap aan 
het boek, maar ook aan zichzelf wil geven tot expressie.620 De visie van de voorganger is niet 
alleen discutabel, maar ook relatief. Zij geldt bijvoorbeeld niet voor zijn omgaan met het eu-
charistische brood. Dat is geen losstaand symbool, maar object van het ritueel handelen van 
de Communiedienst. Die zou zijn betekenis verliezen, als het brood alleen maar als symbool 
aanwezig was en niet werd uitgedeeld en gegeten.

De voorganger somt een reeks rituele handelingen op, die in zijn kerkdienst voor komen 
(N47). Hoe ging het er aan toe in de kerkdienst in het HvBM2 van 15 maart 2009? De viering 
begint met een rituele begroeting van de binnenkomende kerkgangers door de voorganger en 
zijn vrijwilligers, waarbij de voorganger een persoonlijk en intiem contact met iedere kerk-
ganger tot stand probeert te brengen (§ 4.2.2, N46). Deze begroeting van de kerkgangers ver-
toont, zoals gezegd, trekken van het poortritueel, dat wij aantroffen in het HvBV.621 Een aantal 
van de opmerkingen, die ik daarbij maakte, en de vragen, die ik me daarbij stelde, geldt ook 
hier. Wat daar van zij, ook in het HvBM2 wil de voorganger zijn kerkdienst beginnen in een 
sterke, persoonlijke verbondenheid met zijn kerkgangers (§ 3.2, 10.46).

Maar er ontstaat ook onmiddellijk weer distantie tussen de voorganger en zijn kerkgan-
gers, waar hij hen meteen na deze initiërende begroeting op zichzelf teruggeworpen hun 
kaarsenritueel laat voltrekken. De voorganger beschouwt dat ritueel als zo eigen, dat hij zich 
daar op generlei wijze mee wil inlaten. De ingesloten kerkgangers branden kaarsjes voor hun 
persoonlijke gebedsintenties in de sacrale zone, de ruimte achter het altaar, waar de kaarsen-
tafels onder de iconen van Christus en Maria staan opgesteld (§ 2.1 en 3.2, 10.46; 4.1). Het 
kaarsenritueel gaat in het HvBM2 evenals in de GevM als een privé ritueel vooraf aan de kerk-
dienst.622 Maar er zijn toch nuances aan te brengen tussen beide rituelen. De kerkgangers in de 
GevM steken hun kaarsjes aan in een deel van de ruimte, dat beschouwd kan worden als de 
narthex van de kerk en daarmee als niet-liturgisch geldt, terwijl de kerkgangers in het HvBM2 
hun kaarsjes branden bij het altaar van de kerkruimte. Daardoor ontstaat er een verbinding 
tussen het kaarsenritueel van de kerkgangers en de rituelen die op die plaats tijdens de vol-

619  LUKKEN (1999), 228-229.
620  POST (2001a), 34-35 en hier Deel I, hoofdstuk 2, § 2.1, werkomschrijving.
621  Vgl. Deel II, hoofdstuk 6, § 3.1, 3 en 4.3. 
622  Vgl. Ibidem, hoofdstuk 5, § 3.1, 2.
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gende kerkdienst zullen worden voltrokken. De kerkgangers van het HvBM2 brengen hun 
persoonlijke gebeden (en daarmee zichzelf in al hun relaties naar anderen), gesymboliseerd 
door een kaarsje voor God, zoals straks hun gezamenlijke bidden tijdens de kerkdienst door 
de voorganger voor Hem zal worden gebracht. De PowerPoint-presentatie, die de orde van 
dienst van de kerkdienst in het HvBM2 visueel ondersteunt, heeft dan ook een aparte dia, die 
tijdens het kaarsenritueel wordt getoond. Ook al is de kerkdienst formeel nog niet begonnen, 
het kaarsenritueel van de kerkgangers maakt er wel deel van uit. De voorganger benadrukte in 
het voorgesprek op 10 maart 2009 herhaaldelijk, dat hij “de kerkdienst samen met de mannen 
maakt”. Het kaarsenritueel is hun aandeel daarin (§ 3.1, 10.47).

De voorganger begint de kerkdienst met het kruisteken. Daarmee zal hij ook de kerk-
dienst besluiten (§ 3.2, 10.49 en B88). Voor het overige zijn zijn rituele gebaren tijdens de 
viering sober. Hij maakt tweemaal een orante-gebaar, tijdens het Communiegebed (het “Ge-
bed om wat wij mogen delen”; § 3.2, B84) en tijdens de slotzegen (§ 3.2, B88). Bij alle andere 
gebeden heeft de voorganger zijn handen gevouwen en laat hij ze rusten op het altaar (§ 3.2, 
B81; 11.17; B85; B86). 

De evangelielezing wordt door de voorganger op rituele wijze aangekondigd, zij het in 
eigen bewoordingen: “En samen met jullie wil ik lezen uit het heilig evangelie volgens Johan-
nes, hoofdstuk 2, verzen 13 tot en met 25. En uit respect voor het Woord van God vraag ik u 
allen te gaan staan”(§ 3.2, 10.57). Pas na deze rituele opening vraagt hij aan de kerkgangers 
wie het evangelie wil komen voorlezen. De voorganger deelt zijn voorgangerschap niet alleen 
met de lezer van het evangelie, maar hij neemt zelf ook deel aan het voorlezen door de lezing 
te openen. In het liturgieboekje staat voor de lezer aangegeven, dat hij de lezing moet beslui-
ten met: “Zo spreekt de Heer”, waarop de kerkgemeenschap kan antwoorden: “Wij danken 
God”. De ad hoc lezer doet dat niet, waarop de voorganger zelf met deze ex- en acclamatie de 
evangelielezing besluit. In de kiem is hier misschien een model gegeven van een mogelijke sa-
menwerking tussen voorganger en lezer, als men het evangelie perse wil laten lezen door een 
kerkganger. Ik kom hierop terug in paragraaf 4.4.1 van hoofdstuk 2 van Deel III. 

De voorganger loopt het risico, dat een anderstalige lezer zich aanbiedt om het evangelie 
te lezen. Daarin is voorzien, doordat de evangelietekst in het liturgieboekje in een groot aantal 
talen staat afgedrukt. De voorganger vertelt desgevraagd dan ook dat de kerkdienst – op enke-
le zinnen van de begroeting en een deel van de voorbeden na (§ 3.2, B79 en B86) – in het Neder-
lands wordt gehouden. Mocht de voorlezer van het evangelie anderstalig zijn en het evangelie 
in zijn eigen taal willen voordragen, dan kunnen de Nederlandstaligen de evangelielezing in 
het Nederlands meelezen. Het is zijn oplossing voor het probleem van de veeltaligheid onder 
de kerkgangers. Ook het Onzevader staat in het liturgieboekje in vele talen afgedrukt. Zo kan 
iedereen het Gebed van de Heer in zijn eigen taal meebidden. De voorganger brengt ermee 
tot uitdrukking, dat het evangelie en het Onzevader de belangrijkste liturgische teksten van 
de viering zijn. 

Onder de meditatieve PowerPoint-presentatie “Onze wil en ons geweten, geen misbruik 
van Gods Tempel” (§ 3.2, 11.09) maakt de voorganger het altaar alvast klaar voor de Com-
muniedienst. Daarna haalt hij zonder noemenswaardig ritueel de ciborie met geconsacreerde 
hosties uit het tabernakel. Omdat de presentatie dan nog niet helemaal is afgelopen en veel 
kerkgangers er nog naar kijken, missen zij het aandragen van de ciborie. In hun beleving moet 
die ineens op het altaar staan. Even sober als het aandragen van de ciborie met hosties is, is 
het uitreiken van de communie. Er gaat geen uitnodigende tekst aan vooraf, de voorganger 
neemt de ciborie na de vredeswens stilzwijgend van het altaar en begint de communie uit te 
reiken. Na de het uitreiken van de communie wordt de ciborie weer even snel en efficiënt weg-
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geplaatst in het tabernakel als zij er gehaald was (§ 3.2, 11.15 en 11.19).
De kerkgangers delen in het rituele handelen door samen met de voorganger aan het be-

gin en het einde van de viering een kruisteken te maken, door onder de gebeden een gebeds-
houding aan te nemen en door tweemaal tijdens de viering te gaan staan, onder het evangelie 
en bij de slotzegen.

Belangrijke rituele momenten in de viering zijn voor de kerkgangers ten slotte ongetwijfeld 
de onderlinge uitwisseling van de vredeswens, waarbij iedereen aan iedereen een hand geeft 
en de vrede van Christus wenst, en het ontvangen van de communie. Daarbij zegt de voor-
ganger de klassieke uitreikingsformule “Het Lichaam van Christus” (§ 3.2, 11.18 en 11.19). 

4.4. paramenten, parafernaliën en utensiliën 
De voorganger draagt als liturgisch gewaad een beige amict en een dito gebedsmantel met 

een brede kraag. Daarover heen heeft hij als een soort kazuifel een breed grijsblauw scapulier, 
dat aan de voorkant versierd is met een geappliqueerd gouden kruis. Het is zijn oplossing voor 
het pastorale insigne. Het dragen van een liturgisch gewaad past binnen de liturgische opvat-
tingen van de voorganger.

De kerkruimte is rijk aan kunstig vervaardigde parafernaliën. Dat heeft de gedetailleerde 
beschrijving van de ruimte al laten zien (§ 2.1). Alles in de kerkzaal ziet er niet alleen mooi, 
maar ook schoon en verzorgd uit. Maar aan al die parafernaliën, het altaar met het “indruk-
wekkende heilige boek” (§ 4.3 N47) de iconen van Christus en Maria, de paaskaars en de beel-
tenis van de verrezen Christus op de achterwand, schenkt de voorganger tijdens de kerk-
dienst geen rituele aandacht, noch met een gebaar of lichaamshouding, noch met woorden. 
In deze gedraagt hij zich hetzelfde als de meesten van zijn collega’s, van wie ik de kerkdiensten 
mocht observeren.623 Alleen aan het tabernakel betuigt hij eerbied door het te groeten met 
een hoofdbuiging (§ 3.2, 11.15 en 11.19). In tegenstelling tot wat de voorganger daarover 
zegt, brandt de paaskaars al van meet af aan, zodat de bijzondere functie daarvan niet (meer) 
wordt belicht (§ 3.1, 2 en 4.3, N47). Alle parafernaliën worden daardoor toch weer min of meer 
kerkelijk decor ten dienste van het decorum, terwijl een aantal ervan bewust is gecreëerd om 
van deze ‘liturgische ruimte’ een sacrale ruimte te maken en er een symbolische boodschap in 
uit te dragen. Over de symboliek, die met de inrichting van de kerkruimte gegeven is, spreekt 
de voorganger niet, naar hij zegt omwille van de tijd (§ 4.3, N47). De kunstenaar, die de ‘liturgi-
sche ruimte’ vorm gaf, heeft evenwel op plastische wijze het grondthema van de vieringen van 
de voorganger, “Vieren van het leven” tot uitdrukking heeft willen brengen: ook het leven in 
detentie is de moeite waard, gedragen als het is door God, die er ook toekomst aan wil geven. 
De uitleg die daarvoor nodig is, zou van week tot week in kleine gedeelten gegeven kunnen 
worden in een kleine meditatieve tekst in het liturgieboekje of op een dia van de PowerPoint-
presentatie. 

Er zijn maar weinig utensiliën aanwezig: de Bijbel en een ciborie. Van deze twee wordt al-
leen de ciborie gebruikt. Over het waarom van het niet daadwerkelijk gebruiken van de Bijbel 
als liturgisch leesboek heb ik in het voorgaande al voldoende gezegd. Daarentegen heeft de 
voorganger de ciborie nodig om de communie uit te kunnen reiken. Hij kan niet anders. Dat 
zij door de voorganger gebruikt (moet) worden toont aan, hoe betrekkelijk de optie is om, 
zoals de voorganger graag zou zien, de symbolen in de liturgie voor zichzelf te laten spreken 
door ze in alle eerbied met rust te laten. 

623  Vgl. Deel II, hoofdstukken 2, 3, 4, 6 en 7, telkens § 4.4.
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4.5. De interactie tussen voorganger en kerkgangers en hun onderlinge rolverdeling
De rolverdeling in de kerkdienst van 15 maart 2009 in het HvBM2 lijkt helder: er is maar 

één functie weggelegd voor één van de kerkgangers, of – als die zich spontaan zou aanmel-
den – voor een vrijwilliger. De voorganger deelt, wanneer het evangelie moet gaan worden 
gelezen, zijn voorgangerschap met wie reageert op zijn oproep om te komen voorlezen. De 
voorganger heeft daarvoor niemand vóór de kerkdienst gevraagd. In beginsel staat daardoor 
het ‘meedoen’624 in de kerkdienst niet alleen voor wat het meebidden, het meezingen en het 
ter communie gaan (de voorganger nodigt daar niet expliciet voor uit en sluit daardoor ook 
niemand daarvan uit; hij laat de beslissing aan de individuele kerkganger; § 3.2, 11.19) betreft 
voor iedere aanwezige open, maar ook het functionele ‘meedoen’ als lezer van de Schriftlezing. 

Toch hebben de kerkgangers in de ogen van de voorganger als kerkgemeenschap ook een 
andere, eigen rol. Zij zijn de ‘meemakers’ van de kerkdienst. In de voor- en nagesprekken 
op 10 en 16 maart 2009 wijst de voorganger bij herhaling op de eigen verantwoordelijkheid 
van de kerkgangers voor het welslagen van de viering. Hij brengt zo een niet onbelangrijke 
nuance aan in het begrip ‘meemaken’ als uiting van ‘actieve deelname’.625 De kerkgangers in 
het HvBM2 hebben – in termen van Ad de Keyzer – niet langer ‘slechts’ een ‘ontvangende rol’, 
waarin het gaat om persoonlijk engagement en persoonlijke toe-eigening door aanwezig te 
zijn, door toe te horen en te ontvangen, door te kijken en stil te zijn626, maar ook een ‘actieve 
en opbouwende rol’, waarin zij geacht worden met hun voorganger verantwoordelijkheid te 
nemen voor het geheel. Dat impliceert, dat er wordt verondersteld dat iedere kerkganger zich 
engageert met de voorganger en met alle andere kerkgangers en zich verantwoordelijk weet 
voor hun religieuze welbevinden in de viering. Het betekent ook, dat de ritualiteit van de 
kerkdienst niet alleen van de inzet van de voorganger afhangt, maar ook van die van de kerk-
gangers. 

Dat is een hooggestemd ideaal, dat de voorganger van zijn kant probeert waar te maken, 
door uit te stralen, dat zijn kerkgangers “het waard zijn, dat er aandacht en zorg is voor de 
heiligheid (van de viering) en dat er niet minachtend gedacht moet worden over hun bele-
ving, dus dat er niet gedacht moet worden: ach, ze gaan toch maar alleen naar de kerk voor 
de koekjes en de koffie”. Zoals we zagen, probeert de voorganger vanaf het eerste moment 
van de voorbereiding van zijn kerkdiensten zich te verplaatsen in de gedachtegang van zijn 
kerkgangers, in hun taal en in hun belevingswereld, zodat het resultaat van zijn inspanningen, 
de kerkdienst zelf, van begin tot het einde door hen kan worden ervaren als ‘van hen’ (§ 4.2.2, 
N46). De voorganger laat zijn kerkgangers voelen, dat hijzelf het als een privilege beleeft, dat 
hij hun voorganger mag zijn en laat hen delen in zijn emoties tijdens het voorgaan, wat een 
emotionele wederkerigheid oproept. Ook de kerkgangers delen met de voorganger, wat hen 
geraakt heeft tijdens de kerkdienst. Soms gebeurt dat nog tijdens de kerkdienst zelf, meestal 
achteraf tijdens het koffiedrinken of later in de week. Als het nodig is confronteert de voor-
ganger zijn kerkgangers met hun gedrag in de vieringen, corrigeert hij hen en doet hij een be-
roep op de verantwoordelijkheid, die hij aan hen heeft toegekend. In de viering van 15 maart 
2009 deed hij dat in zijn overweging door wat hij zei (“handelen in de kerk”) en door het daar-
bij bewust gezocht oogcontact, en na zijn preek via de toegevoegde PowerPoint-presentatie 
“Onze wil en ons geweten, geen misbruik van Gods Tempel” (§ 3.2, B83 en 11.09). Daarmee 
roept hij bij de kerkgangers reacties en dus interactiviteit op. Onmiddellijk na de kerkdienst 

624  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 4.5.
625  Ibidem.
626  DE KEYZER (2001), 123; vgl. ook idem (2003).
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van 15 maart 2009 werd de voorganger bij de koffie opgezocht door een kerkganger, die zich 
als een van de drugsdealers bijzonder op zijn eigen verantwoordelijkheid voor de vieringen 
aangesproken gevoeld had. Van terzijde kon ik hun gesprek volgen. 

De ‘spreekstijl’ van de voorganger is een krachtig instrument om interactiviteit bij de kerk-
gangers op te roepen. Dat geldt niet alleen voor de preek, maar ook voor de inleiding op de 
viering. De voorganger spreekt bedachtzaam, alsof hij naar woorden zoekt om heel precies te 
formuleren, wat hij aan zijn kerkgangers wil aanreiken. Zo neemt hij hen als het ware bij de 
hand om hen door zijn betoog te voeren. Daardoor schept hij ruimte voor hen om op hun 
beurt zijn woorden te overwegen en er hun conclusies aan te verbinden voor hun eigen leven 
(§ 3.2, B80 en, B83). Op dezelfde bedachtzame en bijna intieme toon bidt de voorganger de ge-
beden om de kerkgangers alle kans te geven zich in zijn bidden in te voegen. Dat de voorgan-
ger vooraf aan het openingsgebed de kerkgangers geen stilte laat om zelf tot gebed te komen 
en de stilte, waartoe hij oproept in het slotgebed wel heel kort houdt, wordt door zijn manier 
van bidden enigszins gecompenseerd. Een aantal kerkgangers werd zozeer opgeroepen tot 
bidden, dat zij zelf ook een gebedshouding aannamen (§ 3.2, B82 en B86).

Opmerkelijk vond ik in de viering van 15 maart 2009 de plotselinge kuch aan het einde 
van de preek. Tot die viel, had iedereen met gespannen aandacht muisstil geluisterd naar de 
woorden van de voorganger. Die ene kuch was het signaal voor een ontspanning en een ont-
lading: zij lokte bij meerdere kerkgangers na het “Amen”van de preek een hoestbui uit (§ 3.2, 
11.01). Het maakt duidelijk dat de kerkgangers de preek bewust en intensief hebben ‘meege-
maakt’.Er werd ten slotte instemmend gereageerd op de ingevoegde PowerPoint-presentatie 
“Onze wil en ons geweten, geen misbruik van Gods Tempel” (§ 3.2, 11.09). En er werd met 
veel elan deelgenomen aan het uitwisselen van de vredeswens, waarvan niemand, die in de 
kerkruimte aanwezig was – ook de bewaarders niet –, werd uitgesloten (§ 3.2, 11.18). 

4.6. Ervaring, beleving en toe-eigening door voorganger en kerkgangers 
Een van mijn informanten, A1., heeft zijn ervaringen met de voorganger op schrift gesteld 

en gepubliceerd op de website van het rooms-katholieke justitiepastoraat. Om zijn anoni-
miteit in dit boek niet te breken, laat ik een vermelding van het ‘pad’ naar zijn getuigenis 
achterwege. Hij schrijft: 

N48: “(Ik had) het gevoel dat iemand naar mij luisterde en om mij gaf terwijl die man (sc. de voorganger) mij 
helemaal niet kende. Ik heb toen gedacht: die man is niet zomaar iemand. In hem herkende ik een engel, een 
wondertje van God. (…) Alles wat hij zegt zet mij aan het denken. Ik heb geleerd waarom het gaat in het leven. 
Er mogen zijn en anderen respecteren. Ik ben mij nu aan het verdiepen in het katholieke geloofsgoed en wil mij 
laten dopen. Ik bid iedere dag voor de pastor en voor iedereen die onschuldig vastzit en alles kwijt zijn. Alles in 
dit leven heeft een reden en God alleen weet die en ben dankbaar dat Hij engelen laat rondgaan in deze plekken 
van duisternis...”.

A1. duidt niet alleen op de diaconale betekenis die de voorganger voor hem heeft gekregen 
in zijn pastorale omgang met hem, maar ook op diens rol als verkondiger van het geloof. Het 
heeft hem ertoe gebracht aan de voorganger te vragen hem toe te laten tot het catechumenaat 
en zijn doop mee voor te bereiden. Na ommekomst van zijn detentie zal die in een parochie-
kerk ‘buiten’ gaan plaatsvinden. Voor de ‘buitenstaander’ die A1. was, is deze verandering van 
levensoriëntatie de ultieme toe-eigening. A1. schrijft tussen de regels door ook, hoe de onder-
liggende boodschap, die de voorganger telkens weer wil voorhouden aan zijn kerkgangers in 
de kerkdiensten, bij hem is overgekomen: hij heeft “geleerd waarom het gaat in het leven. Er 
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mogen zijn en anderen respecteren”. Hij heeft in de duisternis van de detentie en vanuit zijn 
persoonlijke duisternis daarbinnen van de voorganger geleerd “het leven (te) vieren”.

Op 9 maart 2009, één dag vóór mijn eerste bezoek aan het HvBM2, ontving de voorganger 
een bedankbrief van een kerkganger, die op het punt stond uit detentie ontslagen te worden. 
Deze brief is mij door de voorganger in kopie ter hand gesteld. De schrijver vermeldt in zijn 
brief aan de voorganger niet alleen “de prachtige diensten”, maar schrijft erbij, “dat ze vaak 
raak (…) (aankwamen)”. In het einde van zijn brief omschrijft de briefschrijver, hoe hij de 
kerkdiensten in het HvBM2 onder leiding van de voorganger heeft beleefd en ze zich voor de 
toekomst heeft toegeëigend:

N49: “Gelukkig zie ik niet om in haat, wrok en vergelding, maar kijk ik vooruit in verzoening, vergeving en genade. 
Dat bid ik ook voor alle betrokkenen en tegenstrevers in mijn dossier, zodat er voor ons allemaal een toekomst is 
in het licht van Jezus Christus (…). Ik (ben) me meer proteliek (…) gaan voelen en elke dag weer probeer (ik) 
het wonder uit mezelf te halen…”. 

Volgens deze briefschrijver slaagt de voorganger in wat hij claimt te bereiken, namelijk dat 
de kerkdiensten, waarin hij voorgaat, bij zijn kerkgangers ‘aankomen’. De term “proteliek” die 
de briefschrijver opvoert maakt enerzijds duidelijk, dat we te maken hebben met een kerk-
ganger van protestantsen huize, anderzijds, dat hij het gevoel heeft gekregen er als protestant 
volledig bij te horen in een katholieke liturgieviering en zich daarin uitstekend thuis voelt, 
zonder zijn eigen religieuze achtergrond te hoeven verloochenen. De briefschrijver is – te 
oordelen aan wat hij aan de voorganger schrijft – in de kerkdiensten van de voorganger en 
in de gesprekken met hem daarbuiten tot een andere, christelijker levensoriëntatie gekomen.

Hoe kijken mijn andere informanten, vrijwilligster C. en de ingesloten kerkgangers A2. en 
J. terug op de kerkdienst in het HvBM2 van 15 maart 2009? 

Voor vrijwilligster C. is haar werk in het HvBM2 religieus gemotiveerd. Zij zegt: “God 
gebruikt me hier voor. Ik dien er God door en mag op deze manier mijn geloof uitdragen”. Ze 
is al acht jaar vrijwilliger. C. gaat eenmaal per maand zondags naar het HvBM2 om de kerk-
diensten mee te maken. Als zij aan de beurt is komt ze een klein uur vóór de eerste kerkdienst 
om alles klaar te zetten. De vrijwilligers heten met de voorganger de kerkgangers welkom en 
nemen na de kerkdienst ook samen met de voorganger afscheid van hen.

C. deelt mee, dat de voorganger vóór de eerste kerkdienst samen met zijn vrijwilligers bidt 
om Gods zegen af te smeken over de vieringen. In dit voorbereidende bidden gaan ook de 
vrijwilligers bij toerbeurt voor. De voorganger nodigt hen ad hoc daarvoor uit. Dat de voor-
ganger zich weinig zorgen maakt over wat hij moet gaan verkondigen (“ik geloof ook, dat de 
heilige Geest aanwezig is”; § 4.2.2, N46), berust niet op vermetel vertrouwen, maar heeft met 
dat bidden vooraf te maken. De voorganger vertrouwt erop, dat als hij om sturing vraagt, hem 
die zal worden gegeven (vgl. Mt. 7:7).

C. vindt ook, dat de voorganger de juiste toon treft om de kerkgangers te raken en om 
gemeenschap onder hen te stichten. Het gemeenschapsgevoel is in de beleving van C. tijdens 
de kerkdiensten van de voorganger heel sterk. En hij heeft “een toon die”, zoals zij zegt, “bij 
een penitentiaire inrichting past”. Als hij voorgaat, moeten de kerkgangers volgens haar wel 
gaan nadenken over wat zij gedaan hebben. Zij bevestigt, wat ik eerder al meende te mogen 
vaststellen, dat de ‘spreekstijl’ van de voorganger door hem wordt ingezet om het contact met 
zijn toehoorders te intensiveren: 
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N50: “Ja, ik vond het (gisteren) wel een goede dienst. Ik vind wel, als… Ik, ik…Het doet mij goed. (De voorgan-
ger) is de enigste die ook naar voren komt om te…. Hij kijkt ze aan…Hij.. Op deze manier pakt hij ze. En hij…
Tussen het praten stopt hij wel eens… En dan denk ik: ‘o, dan gaan die hersens weer te keer van die jongens’. Die 
moeten dan haast verplicht nadenken, als hij even stopt en dat vind ik wel heel goed…”.

C. is ook erg tevreden over de PowerPoint-presentaties tijdens de kerkdiensten. Ze zou 
de presentaties niet willen missen, want ze is ervan overtuigd dat die aan de kerkdienst toe-
gevoegde waarde verlenen. C. let wel eens op de gezichten van de kerkgangers tijdens de 
PowerPoint-presentaties en ziet dan dat ze de dia’s van de presentatie meelezen. Ze meent, dat 
wanneer je iets leest het ook beter tot je kan doordringen. Ze denkt dan ook dat de kerkgan-
gers door de presentaties extra geïnspireerd kunnen worden. 

C. is ook blij dat er communie wordt uitgereikt in de kerkdienst. Daarin is de voorganger 
in het HvBM2 ook de enige; zijn katholieke collega viert geen Communiedienst en de domi-
nee houdt er niet altijd Avondmaal. Vrijwilligster C. is altijd onder de indruk van het com-
munieritueel en denkt dat de ingesloten kerkgangers dat ook zullen zijn: “Je staat even dichter 
bij God dan”. Iets dergelijks ervaart zij ook, als de voorganger de kerkgangers vraagt te gaan 
staan voor de Schriftlezing. C. vindt dat heel goed, omdat je zo uitdrukking kunt geven aan 
je respect voor God. 

Tot besluit zegt ze, dat ze zich ook zelf aangesproken voelt door de voorganger en zelf 
onder de preek ook moet nadenken als de voorganger even pas op de plaats maakt. Ze komt 
in de kerkdiensten, waarin deze voorganger voorgaat, ook tot echt bidden en ze weet uit ge-
sprekken met hen, dat de meeste kerkgangers datzelfde ervaren. Ze weet dat de kerkdiensten 
haar op sommige momenten ontroeren en ze weet ook, dat ze die ontroering ook deelt met 
de kerkgangers. Ze weet dat kerkdiensten mensen kunnen veranderen. Ze heeft dat zien ge-
beuren. 

A2. gaat tijdens detentie in tegenstelling tot ‘buiten’ elke week naar de kerk en verklaart die 
gedragsverandering door te wijzen op het door de dagprogramma’s vastomlijnde ritme van 
leven ‘binnen’. Maar het is “niet” zo, dat hij naar de kerkdienst gaat, “omdat (…) (hij) niets be-
ters te doen heeft”. A2. zegt elke dag te bidden; in dat dagelijkse eigen gebed ligt voor hem ook 
de mogelijkheid om te vragen om vergeving en om bescherming van zijn dierbaren. Geloven 
kwalificeert A2. als “een band tussen een individu en zijn God en niet als een groepsgebeuren, 
om het zo maar eens te zeggen”. Zijn motivatie om ter kerke te gaan is meer instrumenteel: 
hij beleeft aan de kerkdienst vooral gemeenschap, “de kerkdienst draagt positief bij aan het 
samenzijn hier met de anderen, ook al zijn die niet allemaal gelovig”. 

Wat A2. daarmee vooral bedoelt te zeggen blijkt even later, wanneer hij uitlegt, dat de in-
geslotenen in de kerkdienst aan de hand van liederen, Bijbelteksten en gebeden worden uitge-
daagd om een zuiverder kijk te krijgen op hun momentane penitentiaire bestaan en dat zij die 
uitdaging makkelijker kunnen aangaan, omdat die binnen de veilige boezem van een gemeen-
schap van gelijk geaarden wordt gedaan. Hij illustreert zijn stelling met een verwijzing naar 
het lied Zomaar een dak boven wat hoofden, dat in de kerkdienst van 15 maart 2009 gezongen 
werd en “dat (hij) zong (…) toen (…) (hij) op de lagere school zat”. Dat lied deed hem onmid-
dellijk terug denken aan vroeger en confronteerde hem daardoor met zijn huidige levensfase. 
Door zijn confronterende potentie kan de kerkdienst bijdragen aan de (christelijke) levens-
verandering, waarnaar veel ingeslotenen verlangen. Het bidden tijdens de kerkdiensten gaat, 
zoals A2. toegeeft, voor het merendeel langs hem heen. De preken echter niet, juist omdat de 
voorganger daarin verwoordt, wat de kerkgangers, gesterkt door de geloofsverkondiging in de 
overweging, te stade kan komen in hun (nieuwe) levensoriëntatie. A2. valt vrijwilligster C. bij, 



Hoofdstuk 8 | 325

als hij zegt dat de voorganger het talent bezit om de christelijke waarden te kunnen vertalen in 
termen van detentie. Met eigen woorden onderstreept A2. daarmee de observatie van C., dat 
de voorganger “een toon heeft, die bij een penitentiaire inrichting past”. 

A2. zou wel meer interactie willen tijdens de kerkdienst. Daaronder verstaat hij tweeërlei. 
De mogelijkheid om vrijwilligers van ‘buiten’ bij de kerkdiensten te ontmoeten vindt hij een 
groot goed van de liturgievieringen in de inrichtingen van Justitie. Hij vind het “knap”, dat die 
mensen ervoor kiezen om met de ingesloten kerkgangers liturgie te vieren en is hen dankbaar. 
Hij zou die contacten met mensen van buiten willen intensiveren, door bijvoorbeeld meer 
koren uit te nodigen. Ten tweede zou hij graag zien dat er – zoals hij het omschrijft – “inter-
communicatieve vormen van contact tussen de kerkgangers en hun voorganger worden ge-
vonden”, waardoor de kerkgangers met laatstgenoemde, wanneer gewenst door een van beide 
partijen, van gedachten zouden kunnen wisselen.

J., die zich vrijwillig aanbood om te Schriftlezing te lezen in de kerkdienst van 15 maart 
2009, beleeft de kerkdiensten met de voorganger als vensters, die een perspectief openen dat 
verder reikt dan “de platheid van het HvB” ( Huis van Bewaring). Dat is de belangrijkste mo-
tivatie voor J.’s kerkgang: 

N51: “Dat heeft te maken met de teksten, die gehoord worden, met de muziek, die klinkt; da’s heel belangrijk. 
Ja, ook het anders zijn van medegedetineerden… ieder is er heel erg stil en, denk ik, onder de indruk… ja, ‘t 
is erg gevend: je komt er op zijn minst beter…, je voelt je beter als je daarvandaan komt”. (Interviewer: “Ik heb 
ook kinderen geïnterviewd en één van die meisjes zei: ik voel me daar (sc. in de kerk) vrij. Het is de enige plek waar 
ik me vrij voel. Is dat een bekend gevoel?” ). “Nou…ik vind vrij… ik vind het meer… ik zou zeggen: opgetild, 
opgeheven boven het uitermate platte van deze wereld uit, van deze wereld hier, hè, de wereld van het HvB. De 
motivatie zit ook vooral in het zoeken naar het transcendente. Dat is wel aanwezig en daarmee bedoel ik toch wel 
alles wat boven inderdaad de een-dimensionaliteit uitstijgt”. 

J. vindt de viering van 15 maart 2009 in het HvBM2 heel goed voorbereid: “Er wordt 
ontzettend veel energie gestoken in die drie kwartier”, meent hij. “De dienst was sterk in zijn 
eenvoud”, oordeelt J. over de ritualiteit, hoewel hij wel “wat symboliek” miste in vergelijking 
met “de protestantse eredienst”, die hij een week eerder had meegemaakt. Het blijkt na enig 
doorvragen, dat J. onder de door hem gemiste symboliek het ritueel van de eucharistieviering 
verstaat. De protestantse kerkdienst van een week eerder was een avondmaalsviering geweest. 
Hem was opgevallen dat de Tafeldienst en de communie zonder enige inleiding waren be-
gonnen: “Onder een stukje muziek was er ineens communie uitreiken, zonder dat dat was 
ingeleid of zoiets”. J. vindt, dat als je een Communiedienst houdt die meer cachet verdient. 

De preek vond J. erg goed en direct. De preek sprak aan en spaarde de luisteraars ook niet. 
De voorganger komt volgens J. op de gedetineerde kerkgangers met gezag over. Een voorgan-
ger, zegt J., moet ook een beetje de orde handhaven: “Dat doe je niet door bazig te zijn, maar 
door tot nadenken te brengen, terwijl hij eigenlijk geen groot woordkunstenaar is, die door 
welsprekendheid weet te boeien”. J. heeft ook de indruk dat er in de liturgievieringen niet al 
teveel concessies worden gedaan aan het laagkerkelijke niveau van de gemiddelde ingeslo-
ten kerkganger, zonder dat de aansluiting bij de beleving van de gedetineerden uit het oog 
wordt verloren. Er werden, zoals hij het formuleerde, “fatsoenlijke liederen gezongen en de 
pianiste speelde onder de communie zelfs een stukje van Bach” (§ 3.2, 11.19). De meditatieve 
PowerPoint-presentatie (“die meditatieve toestand, zal ik maar zeggen”) vond J. “tenenkrom-
mend”. Hij vond het erg moralistisch en niet aansluiten bij de rest van de dienst. De plaatjes 
op de dia’s van de presentatie deden hem aan die van de Jehova’s Getuigen denken (“van die 
getekende Jezusjes en zo”). 
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Al met al kan J. zich goed vinden in de kerkdiensten die door de voorganger gevierd 
worden in het HvBM2, hoewel hij er niet gemakkelijk tot bidden komt. Dat komt niet alleen, 
omdat er zo veel ‘prikkels’ zijn die daarvan kunnen afhouden, door wat er gebeurt en te zien 
is. Hij heeft nog veel te veel te verwerken. Er is dan ook veel ontroering bij hem in de kerk-
dienst. “Je wordt er stil van”, zegt hij. Hij is ervan overtuigd, dat de gevangenispopulatie na de 
kerkdienst emotioneler is dan daarvoor. Het is dan ook heel verstandig, dat op de kerkdienst 
een insluiting volgt.627

De voorganger ten slotte heeft een goed gevoel over gehouden aan de viering van 15 maart 
2009. In zijn beleving is de kerkdienst precies verlopen, zoals hij het voor ogen had, op een 
miniem schoonheidsfoutje in één van de PowerPoint-presentaties na. J., een intelligente intel-
lectueel, die vanuit zijn eigen filosofische en religieuze referentiekader goed kan verwoorden, 
wat hij heeft ervaren in de kerkdienst, had het goed gezien: de voorganger wil, zoals hij in 
het nagesprek op 16 maart 2009 zei, in de viering van de liturgie “het normale verheffen en 
het bijzondere een plaats geven in het normale”. Dat J. zich aan het einde van de kerkdienst 
in zijn toe-eigening daarvan “opgetild, opgeheven” (N51) voelde, gaf aan dat de voorganger 
deze doelstelling gehaald had. Hij was er in geslaagd om het perspectief van het dagelijkse 
leven van de ingesloten kerkgangers te verleggen en daarin ruimte te scheppen voor een ont-
moeting met God: “Ons leven is heel bijzonder, als we maar goed leren kijken zien we dat en 
wat zo bijzonder is, is heel dicht bij ons”. De voorganger denkt, dat hij deze doelstelling in de 
viering onder meer bereikt, omdat hij zichzelf kwetsbaar durft op te stellen. Daardoor nodigt 
hij zijn kerkgangers uit hetzelfde te doen. De ‘maskers’, die de ingeslotenen buiten hun cel in 
de inrichtingen van Justitie veelal dragen, mogen af in de kerk. Daar mag iedereen zichzelf 
zijn, van de voorganger tot de laatste kerkganger en met zijn pijn en verdriet, maar ook zijn 
blijdschap, voor God komen. Zo zag de voorganger een tatoeëerder, die van zichzelf (in de 
gespreksgroep) luidkeels verkondigd had, dat hij niet gelooft (in de kerk), in de viering van 15 
maart 2009 ‘klein en kwetsbaar geworden’ uit volle borst meezingen. 

4.7. Achtergebleven indruk; eerste bevindingen 
4.7.1. Karakterisering van de kerkdienst: “het leven vieren…”. 

De voorganger neemt als uitgangspunt voor zijn vieringen het zondagsevangelie, gele-
zen door de ogen van de kerkgangers met als oogmerk zo hun leven in het licht van het 
evangelie te verhelderen en te duiden (§ 4.2.2, N46). Dit hermeneutisch beginsel leidt ertoe, 
dat de viering sterk gecontextualiseeerd overkomt op een ‘buitenstaander’, zoals ik ben in de 
kerkgemeenschap van het HvBM2. Dit principe wordt ook als zodanig herkend door mijn 
informanten (§ 4.6, N48-51). Zij beleven de viering als van hen, waarin hun eigen levensverhaal 
wordt verteld vanuit de goede boodschap, dat God in Jezus een God-van-mensen is gewor-
den. De voorganger laat proeven, dat hij als voorganger naast zijn mensen staat en in Gods 
naam hun steun en toeverlaat wil zijn, maar ook dat hij tegenover hen staat, waar zij wegen 
zijn gegaan die de potenties van hun leven en dat van hun naasten dreigen te vernietigen. Hij 
spreekt God aan op zijn genadige nabijheid en zijn kracht om zijn kerkgangers de moed te 
geven hun leven om te keren en smeekt die af over zijn kerkgemeenschap (§ 3.2, B82, 84 en 86). 

Terwijl de voorganger een ietwat vaag boeteritueel heeft ingebouwd in de openingsriten 
(§ 3.2, 10.53, B81-82), waarbij woorden vallen als ‘ontferming’, ‘genade’, ‘vrede’, maar termen 
als ‘vergeving’ en ‘verzoening’ ontbreken, wordt in het Communiegebed (“Gebed om wat wij 

627  Dat is in het HvBM2 het geval na de kerkdiensten, die J. kan meevieren. De gedetineerden worden in de Nederlandse 
inrichtingen van Justitie tussen 12.00 en 13.00 uur ingesloten om hun middagmaal op cel te nuttigen. Wanneer de kerkdienst 
op een andere tijd eindigt, hoeft er geen insluiting van de kerkgangers op te volgen. 
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mogen delen”) de “vergeving van zonden” expliciet genoemd (§ 3.2, 11.16, B84). De voorgan-
ger heeft het gebed “grotendeels” zelf samengesteld, “omdat (…) (hij) een tafelgebed wilde wat 
alles omvat binnen de samenstelling waarin (…) (hij) mag voor gaan in de dienst zonder de 
instellingswoorden maar wel met de kern, waar het om draait”. 

Volgens de evangelist Matteüs heeft de Heer zelf over de beker van zegening gezegd, dat 
zijn “bloed (…) voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden” (Mt. 26: 28). Naar Mt. 
26:28 zijn de traditionele liturgische instellingswoorden over de beker geformuleerd. In he-
dendaagse eucharistische gebeden wordt de ‘vergeving van zonden’ ook genoemd bij die over 
het brood. Maar in dit zelfgeschreven Communiegebed gaat het uitdrukkelijk niet om instel-
lingswoorden, noch over het brood, noch over een beker. Daarom is deze bijna onopvallende 
zinsnede bijzonder. In de eigen bewoordingen van de voorganger geeft zij “de kern, waar het 
om draait” aan: zij roept de expiatieve dimensie van de eucharistie in herinnering. De deel-
name aan de communie wordt door de voorganger al biddend benoemd als een deel krijgen 
aan de verzoenende kracht van de eucharistie. Dat geeft aan de totale Communieviering in de 
bijzondere, want penitentiaire context van de liturgie in het HvBM2 een heel eigen accent. De 
Communieviering wordt er een viering van de verzoening door, die door het kruisoffer van 
Jezus werd (en wordt) bewerkt, en het delen van het brood wordt er tot een divina medicina, 
een goddelijk medicijn, door tegen het kwaad, dat het leven van de kerkgangers doordringt.

De hermeneutische ingang, die de voorganger kiest, sluit in, dat hij ook een beroep doet 
op het nemen van (mede)verantwoordelijkheid door de kerkgangers voor het welslagen van 
de kerkdienst (§ 4.5.). Dat blijft ongezegd, maar wordt duidelijk uit de ‘spreekstijl’ van de 
voorganger, die bewust wordt ingezet om bij de kerkgangers een denkproces op gang te bren-
gen. Zij kunnen zich nauwelijks aan wat er in het verloop van de viering gebeurt onttrekken. 
Deze insteek geeft aan de viering een ‘dramatische’ kwaliteit, zij is er door als een klassiek 
Grieks drômenon, een proces dat op gang komt, dat neergang kent in de confrontatie met 
het momentane bestaan en opgang in het einde, wanneer het perspectief verspringt en zich 
toekomst opent. Zoals J. het verwoordde, dat hij zich aan het einde van de viering “ opgetild, 
opgeheven” voelde uit de “ platte wereld van het HvB” (§ 4.6, N51).

Een ‘theatrale’ kwaliteit krijgt de viering door wat er te zien is – naast de ritualiteit – in de 
PowerPoint-presentaties, die doorheen de viering gidsen. Naast de terughoudendheid van de 
voorganger om de ritualiteit met woorden te duiden (§ 4.3, N47), is ook de PowerPoint-presen-
tatie er reden van, dat de voorganger de verschillende onderdelen van de viering meestal zon-
der ‘commentaren’ en uitnodigende of attenderende rituele formules in elkaar laat overlopen. 
De PowerPoint-presentatie neemt met dia’s, die de verschillende onderdelen van de viering 
aankondigen en daarvoor om aandacht vragen, de door het ritueel heen gidsende taak van de 
voorganger over. Mijn informant J. had daar moeite mee. Ikzelf trouwens ook. Voor J. en voor 
mijzelf begon de Communiedienst te plotseling en te onopvallend. 

De voorganger is in staat naast zijn toch complexe voorgangerstaak de presentaties bijna 
foutloos en zonder storingen aan te sturen. Ik heb desondanks vragen, bij de inzet van zulk 
een de viering zeer bepalend medium. Naar mijn gevoel kan een PowerPoint-presentatie 
functioneler en meer in de ritualiteit geïntegreerd (denk aan de vijf minuten durende presen-
tatie “Onze wil en ons geweten, geen misbruik van Gods Tempel”, die daarvan afleidde; § 3.2, 
11.09-11.16) worden ingezet.

Eerder al maakte ik ook gewag van een zekere tweedeling, die er door de PowerPoint-pre-
sentaties onder de kerkgangers lijkt te ontstaan (§ 4.1). Ik constateerde, dat de kerkgangers, 
die een plaats hadden gezocht in dat deel van de kerkruimte, waarvoor het videoscherm hing, 
meer betrokken waren op de presentaties, dan die, die aan de andere kant van de kerk een 
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plaats hadden gekozen. Zij keken over het algemeen of naar de voorganger, of in hun liturgie-
boekje. Ook daarin was het scenario van de viering te vinden, net zo goed als alle liedteksten 
en die van de samen te zeggen gebedsteksten. Het liturgieboekje dubbelde, wat het scenario 
van de kerkdienst aangaat, met de ‘leidende’ PowerPoint-presentatie.

Het liturgieboekje had ook een eigen functie. Het grootst aantal pagina’s daarvan werd 
in beslag genomen door de verschillende taalversies van het Onzevader (bladzijde 2) en het 
evangelie (bladzijde 3-7), waaronder ook de Nederlandse tekst. Op pagina 1 stond in grote 
lijnen het scenario van de dienst aangegeven, met de dialogen voor voorganger en kerkgan-
gers (de Kyrie-litanie, de ex- en acclamatie na het evangelie, de Nederlandse oecumenische 
tekst van het Onzevader en de dialoog bij de zegen), op pagina 8 de te zingen liederen. Door 
zijn inhoud droeg het liturgieboekje voornamelijk bij aan de veeltaligheid van de liturgie. De 
kerkdienst zelf werd bijna geheel in het Nederlands gedaan. Het bracht meer rust en meer lijn 
in de viering, dan wanneer allerlei teksten in verschillende talen herhaald zouden zijn voor-
gedragen. Tegelijkertijd relativeert deze organisatie van de veeltaligheid een van de argumen-
ten, die de voorganger aanvoert voor zijn PowerPoint-presentaties, namelijk dat er zich veel 
analfabeten onder de kerkgangers zouden bevinden. Er wordt misschien niet zonder moeite 
meegelezen in het liturgieboekje, maar het wordt door vrijwel alle kerkgangers gedaan. 

De voorganger wil met zijn kerkgangers “het leven vieren”, met al zijn wederwaardighe-
den, met alle verdriet en pijn, met de kleine momenten van blijdschap, die er ook zijn, en met 
de hoop op een betere toekomst, als de detentie beëindigd is. Dat is zijn inzet en opzet. Ho-
rende naar hemzelf en mijn informanten en terugkijkend op wat ik meebeleefde in de kerk-
dienst van 15 maart 2009, blijft als indruk achter, dat deze kerkdienst met recht zo benoemd 
mag worden. 

4.7.2. Balans 
4.7.2.1. Ritueel-liturgische strategieën

De voorganger zet zeven ritueel-liturgische strategieën in: 

(1) Streven naar een ‘dubbele beweging’: (her)lezing ‘vanuit de kerkgangers’ van het evangelie 
om het aan hen in hermeneuse ‘terug te geven’. 

Een eerste ritueel-liturgische strategie is de principiële keuze van de voorganger voor wat 
we een ‘dubbele beweging’ kunnen noemen.628 De voorganger kiest als uitgangspunt het evan-
gelie van de zondag, waarop hij mag vieren, dat hij wil verkondigen vanuit het perspectief van 
de toehoorders ten einde aan de hand van het verhaal hermeneutisch hun leven(sverhaal) te 
verhelderen en te duiden (§ 4.2.2, N46, 4.6 en 4.7.1). Het evangelie staat in focus, het initieert 
een beweging ‘vanuit de kerk’ naar de kerkgangers toe, voor zover het aan hen verkondigd 
moet worden en tegelijkertijd wordt het evangelie gelezen, of beter: herlezen ‘vanuit de kerk-
gangers’. Omdat het ‘hermeneutisch startpunt’ van de herlezing van het evangelie bij de kerk-
gangers en hun huidige levensomstandigheden ligt, heeft de beweging ‘vanuit de kerkgangers’ 
het primaat boven de beweging ‘vanuit de kerk’ naar de kerkgangers toe. 

(2) De kerkgangers medeverantwoordelijk maken voor het welslagen van de viering door 
het op gang brengen van een ‘dramatisch’ proces.

Een tweede ritueel-liturgische strategie van de voorganger in het HvBM2 is, dat hij de 
kerkgangers medeverantwoordelijk maakt voor het welslagen van de kerkdienst, wat in de 
ritualiteit vooral tot uiting komt doordat hij in de viering een ‘drama’, een proces van betrok-

628  Deel I, hoofdstuk 2, § 2.4.
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kenheid, op gang brengt door confrontatie en door verlegging van het perspectief van hun 
leven. Dat krijgt ritueel vorm in de manier, waarop hij hen toespreekt, met weloverwogen 
pauzes en met oogcontact. 

(3) Persoonlijk begroeten van de kerkgangers door voorganger en vrijwilligers voorafgaande 
aan de kerkdienst.

Een derde ritueel-liturgische strategie hangt daarmee samen: de voorganger begroet, sa-
men met de aanwezige vrijwilligers, ieder van zijn kerkgangers bij binnenkomst in de kerk-
ruimte persoonlijk als om hen van meet af aan duidelijk te maken, dat hun aanwezigheid 
in de kerkdienst ertoe doet. Deze begroeting heeft als bijzonderheid, dat zij de individuele 
kerkganger bovendien als het ware persoonlijk toegang verleent tot eigen ritueel handelen 
voorafgaande aan de kerkdienst; de kerkgangers krijgen de ruimte om in de sacrale zone van 
de kerk hun kaarsenritueel te voltrekken (§ 3.2, 10.46-10.47 en 4.3) .

(4) Delen van voorgangerschap met de lezer van het evangelie.
De vierde ritueel-liturgische strategie van de voorganger is, dat hij zijn voorgangerschap 

deelt met een van de kerkgangers, die daartoe letterlijk ‘geroepen’ wordt. De voorganger laat 
de evangelielezing over aan die kerkganger, die wil ingaan op zijn vraag om de functie van 
lezer op zich te nemen. Daarbij ‘zet’ hij als voorganger wel zelf ‘de toon’: hij opent zelf met een 
rituele formule de lezing van het evangelie (§ 3.2, 10.57).

(5) Vieren van een Woord- en Communiedienst.
De voorganger kiest er principieel voor om zijn kerkdienst te laten bestaan uit een vol-

waardige Woord- en Communiedienst.
(6) Vieren in het Nederlands met meertalige vertalingen in het liturgieboekje.
Een zesde ritueel-liturgische strategie is de wijze, waarop de voorganger omgaat met de 

veeltaligheid onder de kerkgangers. Hij doet de kerkdienst, op enkele momenten na (een 
begroeting in vele talen en een gedeelte van de voorbeden in het Engels; § 3.2, B79 en B86), 
geheel in het Nederlands. Hij trekt daarmee een wissel op het (weinige?) Nederlands dat de 
buitenlandse kerkgangers verstaan. Maar hij biedt aan álle kerkgangers, inclusief de Neder-
landstaligen, de mogelijkheid in hun liturgieboekje minstens het evangelie in hun eigen taal 
mee te lezen en het Onzevader in hun eigen taal mee te bidden. Het liturgieboekje komt daar-
mee in de buurt van het voorconciliaire ‘volksmissaal’ met Latijnse teksten met daarnaast een 
volkstalige vertaling.

(7) Inzetten van PowerPoint-presentaties als ondersteuning van het ritueel.
De zevende ritueel-liturgische strategie ten slotte is, dat de voorganger er – om allerlei 

hem moverende redenen (§ 4.2.2) – voor kiest om naast het liturgieboekje de kerkgangers een 
PowerPoint-presentatie aan te bieden, waarbinnen zelfs een tweede, meer meditatief gestemde 
presentatie een plaats krijgt. Deze PowerPoint-presentaties geven een ‘theatrale’ dimensie aan 
de liturgieviering.

4.7.2.2. Thema’s voor verdere bespreking
Er zijn de vier algemene thema’s, die ik weer pro memorie vermeld (‘visie voorganger’, 

‘ruimte en tijd’, ‘voorbereiding’ en ‘gevierde praxis versus voorgeschreven ordo’629). Daarnaast 
blijven er een vijftal bijzondere thema’s ter zake van ‘rituele gevolgen’ van de ingezette ritueel-
liturgische strategieën openstaan ter verdere bespreking:

629  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 4.7.2.2.
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(1) De voorganger laat een van de kerkgangers wel het evangelie lezen, maar opent en sluit 
de lezing zelf. 

(2) De voorganger wil omwille van de symboolwaarde en heiligheid van de fysiek aanwe-
zige Bijbel het boek niet ritueel gebruiken voor de Schriftlezing (§ 4.3, N47). 

(3) Een derde thema is – in in het perspectief van de contextualisering van de liturgie – de 
benoeming van de communieviering als onder meer een verzoeningsritueel.630 

(4) Een vierde thema is de relatief eenvoudige oplossing voor het probleem van de veel-
taligheid.631 

(5) Een vijfde thema ten slotte is de inzet van PowerPoint-presentaties om de viering te 
ondersteunen en er een audiovisuele ‘achtergrond’ aan te geven. Het gebruik van een Power-
Point-presentatie kwamen we eveneens tegen bij de kerkdienst in de JJI.632 

630  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 6.3.3. 
631  Vgl. Ibidem, § 6.3.2. 
632  Vgl. Deel II, hoofdstuk 3, § 3.2 en 4.4. 
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Hoofdstuk 9
“Pour Dieu personne n’est étranger…” 
(de voorganger in het voorgesprek van 21 april 2009)

1. Enkele aantekeningen vooraf 

1.1 De voorganger en andere gesprekspartners
April 2009 bezocht ik een van de detentieboten voor de opvang en bewaring van vreem-

delingen. Ik noem deze justitiële inrichting in het vervolg ‘de boot’. Op 21 april 2009 maakte 
ik kennis met de boot als inrichting en had ik een voorgesprek met de voorganger van de 
kerkgemeenschap op de boot. De voorganger is 50 jaar. Hij is een vijftiental jaren justitiepas-
tor. Tijdens zijn theologiestudie heeft hij zich uitdrukkelijk beziggehouden met de studie van 
de liturgie. Daarnaast heeft hij zich bekwaamd in de praktijk van het voorgaan tijdens een 
pastorale stage.

Op zondag 26 april 2009 heb ik een van de zondagse kerkdiensten participerend geobser-
veerd. Op dinsdag 28 april daaraanvolgend heb ik een nagesprek gehouden met de voorgan-
ger en informanteninterviews gehouden met N., een vrijwilligster633, en met twee ingeslote-
nen, S. 634 en D. 635, die de kerkdienst van zondag 26 april 2009 hadden meegevierd. Er was een 
gesprek voorzien met een derde ingeslotene. Die was tussen zondag 26 april en dinsdag 28 
april evenwel plotseling overgeplaatst naar Kamp Zeist. Een remplaçant was niet onmiddellijk 
voorhanden. 

Vóór mijn bezoeken aan de boot heb ik, zoals in alle andere justitiële inrichtingen, die 
ik bezocht heb, via de voorganger bij de leidinggevenden van de inrichting een verzoek in-
gediend om foto’s te mogen maken van de ‘liturgische ruimte’. Zoals in bijna alle gevallen 
werd mij dat door het management van de boot welwillend toegestaan, zoals overal elders op 
voorwaarde, dat er op de foto’s geen ingeslotenen zouden worden afgebeeld. Na de kerkdienst 
van 26 april 2009 op de boot waren de voorganger en ikzelf zo enthousiast, toen er gefotogra-
feerd zou gaan worden, dat hij spontaan voor mij poseerde, zodat op bijna elke foto van de 
liturgische entourage ook de voorganger te zien is in gewaad en in een of andere liturgische 
pose. Ook voor hem geldt in dit boek echter strikte anonimiteit, evenals voor zijn collega’s 
uit de andere hoofdstukken en voor alle andere aan het onderzoek meewerkenden. Ik stond 
voor een dilemma, omdat ik enerzijds de anonimiteit van de voorganger wil garanderen en 
ik anderzijds de lezer de beelden die bij de descriptie van de katholieke liturgieviering op de 
boot horen niet wil onthouden, juist omdat zij een scherpere indruk geven van de beperkte 
omstandigheden, waaronder de voorganger met zijn kerkgangers moet vieren. Daarom heb 
ik mijn toevlucht gezocht tot Adobe Photoshop en met de tools uit dat fotobewerkingspro-
gramma de voorganger onherkenbaar gemaakt. De lezer zal dat willen billijken.

633  N., 52 jaar, gereformeerd en Nederlandse. 
634  S., 20 jaar, Nigeriaan en Zevendedagsadventist.
635  D., 25 jaar, afkomstig uit Sierra Leone en neofiet.
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1.2. De kerkgemeenschap op de boot
De kerkgemeenschap op de boot is een open en oecumenische kerkgemeenschap, waar in 

beginsel iedere ingeslotene, die naar de kerk wil gaan, welkom is. Er zijn op zondagmorgen 
twee vieringen, één om 09.45 uur en één om 11.00 uur. In de eerste kerkdienst komen mensen 
die afkomstig zijn van vier van de acht verblijfsafdelingen. Daaronder vallen de afdelingen 
voor ‘Bijzondere Zorg’ en voor de nieuwkomers op de boot. Met de nieuwkomers, met wie hij 
nog niet eerder kon spreken, probeert de voorganger nog vóór de kerkdienst kennis te maken, 
omdat zij, zoals hij het formuleert, “behoorlijk in de war” kunnen zijn. 

In de tweede kerkdienst, die van 11.00 uur, komen de kerkgangers van de overige vier ver-
blijfsafdelingen. De voorganger stelt in de loop van de week voorafgaande aan de viering voor 
elke kerkdienst lijsten samen met de namen van die ingeslotenen, die zich bij hem hebben 
aangemeld voor kerkgang. Per viering worden slechts veertig (40) personen – de voorganger 
en zijn vrijwilligers incluis – toegelaten tot de ‘liturgische ruimte’.

In de kerkdienst, die ik observeerde, de eerste, waren er ongeveer zevenentwintig (27) 
ingeslotenen aanwezig. Er waren twee muzikanten van ‘buiten’. Één ingeslotene zong, vooraf-
gaande aan de kerkdienst, terwijl hij zichzelf begeleidde op zijn gitaar. Er waren twee vrijwil-
ligers, M. en N. 

2. De ‘kerk’ op de boot 

2.1 Het klaarmaken van de ‘kerk’
De Geestelijke Verzorging op de boot beschikt niet over een eigen ‘liturgische ruimte’. 

Kort voor de eerste zondagse kerkdienst moet er een recreatiezaal op de tweede verdieping 
van de boot als ‘kerk’ worden ingericht. Het inrichten van de kerk wordt voorbereid door per-
soneel, dat allerlei recreatief meubilair (een tv-kast, een tafelvoetbalspel, een tafeltennistafel 
e.d.) achter in een hoek van de recreatieruimte opeen stapelt en voldoende stoelen voor de in 
de beide kerkdiensten te verwachten kerkgangers uit zet. Deze stoelen zijn blauw. Ze staan in 
“auditoriumopstelling”, verdeeld over twee vakken met een ruime middengang daartussen.636 
De inrichting van de kerk is in verband met de brandveiligheid aan strenge regels van de 
brandweer onderworpen. 

Ongeveer een half uur voor de aanvang van de kerkdienst gaat de voorganger met zijn 
vrijwilligers naar de recreatiezaal, waarin de kerkdiensten zullen worden gevierd. In die ruim-
te brengen de ingeslotenen hun dagen door, als zij niet op hun eigen (meerpersoons) kamer 
zijn. De zaal is een meter of zeven, acht diep en een meter of vijf breed. Over de hele lengte van 
het plafond lopen twee draagbalken, die op ongeveer de helft van de lengte van de zaal worden 
geschraagd door vierkante zuilen. Langs de wanden is een blauwe lambrisering geschilderd. 
De rest van de wanden en het plafond zijn in een grijs-witte tint geschilderd. De vloer is van 
linoleum in een bruine tint. In de buitenwand zijn twee tweedelige ramen, waarvan één deel 
naar binnen openslaand is. Er zijn aan de buitenkant vaste, brede lamellen voor deze ramen 
gemonteerd bij wijze van tralies. In de wand die het gangpad van de zaal scheidt, zijn eveneens 
twee ramen van gelijke grootte als die in de buitenwand. Deze ramen zijn niet gedeeld en niet 
te openen. In diezelfde wand zijn twee blauw geschilderde deuren. Onder in de buitenwand 
zijn verwarmingsarmaturen aangebracht. Boven in de buitenwand, tegen het plafond aan, 
bevinden zich een viertal luchtkokers. Tegen de muren hangen wat illustratief plaatwerk, een 
klok en een dartbord. In de hoeken van de zaal aan de gangkant zijn twee telefooncellen met 

636  Vgl. OSKAMP (2004), 63.
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een deur met een grote doorzichtige ruit. Een van die telefooncellen doet tijdens de vieringen 
dienst als garderobekast voor de voorganger en zijn gasten van ‘buiten’. Tegen de wand, waar-
voor een altaartje zal worden opgebouwd, hangt nog een derde telefoon met daaromheen 
een okergeel gekleurde kap om de telefoon voor de omgevingsgeluiden af te schermen. In de 
hoek die deze wand maakt met de buitenwand hangt een publicatiebord met een veelheid aan 
mededelingen.

Een gewone, kleine tafel wordt als altaar voor deze wand geplaatst. De vrijwilligers dra-
peren er een aan alle kanten tot op de grond afhangend beige kleed overheen. Daarover heen 
weer leggen ze een breed wit velum met aan de voorkant een ‘draaiende’ zespuntige gou-
den ster met brede stralen in allerlei kleuren (paars, ecru, roze, rood en groen), die naar alle 
windstreken gaan. Op een hoek van het altaar wordt (vanuit de ‘kerk’ gezien rechts) door 
de voorganger een vaas met witte (kunst)bloemen gezet. In het midden zet hij twee kleine 
stompkaarsen neer en een eenvoudig, gepolitoerd klein houten kruis met een ivoorachtig 
corpus daartussen. Iemand zet een boekstandaard met de teksten voor de voorganger midden 
op het altaar, aan de kant waar de voorganger zal gaan staan. Er wordt een kleine icoon van 
de Moeder Gods van Korsun aangedragen, die op een bijpassend ezeltje op de (weer vanuit 
de ‘kerk’ gezien) linkse hoek van het altaar wordt neergezet. Geen van de kaarsen mag echt 
branden. Er is een ruimte in de kaarsen uitgespaard voor een namaakwaxinelichtje op een 
batterij. Vanuit de ‘kerk’ gezien rechts voor het altaar plaatst de voorganger een lage licht-
houten kandelaar met de paaskaars. Ook in de paaskaars is een ruimte uitgespaard voor een 
namaakwaxinelichtje. Midden op de wand, achter het altaar, wordt door de vrijwilligers een 
geschilderde voorstelling van de Bergrede gehangen. Het schilderij is van de hand van een 
ingeslotene en nog maar goed anderhalve maand geleden vervaardigd. Tegen de buitenwand 
worden ten slotte nog een tweetal tafeltjes klaargezet met onder meer pakjes sinaasappelsap 
om na de kerkdienst uit te delen aan de kerkgangers. De wel heel sobere ‘kerk’ van de boot is 
klaar: de kerkgangers kunnen er ontvangen worden om samen met hun voorganger te gaan 
vieren.
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Figuur 29, 30 en 31: de ‘liturgische ruimte’ van de boot (van boven naar beneden en van links naar rechts): het liturgisch centrum; uitzicht vanaf 
het altaar op een hoek van de zaal; de Christus van de Bergrede (detail wandkleed)
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2.2. Plattegrond

Figuur 32: de ‘liturgische ruimte’ op de boot

Legenda:
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3. Observatieverslag van de kerkdienst.

3.1. Zondag 26 april 2009, 09.15- 09.45 uur: laatste voorbereidingen 
1. Na het klaarmaken van de ‘kerk’ komen de in bewaring gehouden vreemdelingen tegen 

aanvangstijd van de kerkdienst de ruimte binnen. Er zijn onder hen opvallend veel Afrikaanse 
mensen. Er komen uiteindelijk zevenentwintig (27) kerkgangers naar de kerkdienst. De zaal zit 
helemaal vol. Bij de kerkdienst zijn buiten de kerkgangers, de voorganger en mijzelf twee vrijwil-
ligsters en twee muzikanten (met dwarsfluit en gitaar) aanwezig. 

2. De voorganger heeft zich intussen bekleed met liturgische gewaden: een witte gebedsman-
tel, een wit pastoraal insigne met een gouden chrismon aan de voorkant en een klein houten 
kruis aan een bruin koord.

3.2. Observatieverslag met tijdsschema
09.46: De kerkgangers komen de ‘liturgische ruimte’ binnen. Bij de deur en achter bij de 

middengang delen de twee vrijwilligsters liturgieboekjes uit. Ze geven tegelijkertijd een hand 
aan de binnenkomende kerkgangers. De voorganger schudt iedereen ook de hand en heet 
iedereen met een paar persoonlijke woorden welkom. Een kerkganger, die binnenkomt met 
een gitaar, wordt door de voorganger fluisterend op mij gewezen en een paar stoelen vóór mij 
neergezet. 

09.48: De kerkganger met de gitaar wordt door de voorganger uitgenodigd om vooraf-
gaande aan de viering wat te zingen en te spelen. Hij gaat achter het altaar staan en zingt een 
lied. Onderwijl vraagt de voorganger of alle kerkgangers al aanwezig zijn. Iedereen wacht stil-
letjes op de laatkomers en luistert naar de zanger. Aan het eind van het lied klinkt een zacht 
applaus.

09.53: De kerkdienst begint. De voorganger gaat even achter het altaar staan tot het he-
lemaal stil is geworden en gaat dan naar de ruimte tussen de eerste stoelen en het altaar. 
Daar blijft hij staan om de viering te openen. In het liturgieboekje staat als eerste de rubriek 
“Greeting” met een evocerende tekst [B89637], bedoeld om door de voorganger te zeggen. De 
voorganger spreekt deze rituele begroeting evenwel niet uit. Hij begint meteen met zijn per-
soonlijke en de dienst inleidende welkomstwoord. Hij heet de kerkgangers welkom in het 
Nederlands, Engels en het Frans: 

B90: “Zusters en broeders, van harte welkom in deze viering op deze zondagochtend. Fijn dat jullie hier zijn om 
eer te brengen aan God, die ons geschapen heeft…I wish you welcome. You know on Sunday, when we come 
to the church, we are here welcome, because God accepts you. God says to you: come as you are. And today…”.

De voorganger wordt onderbroken door zes à zeven laatkomers. Hij heet ook hen welkom. 
De interruptie leidt ertoe dat de voorganger de draad van zijn inleidend woord niet meer op-
pakt. Als de laatkomers zijn gaan zitten, besluit hij zijn welkomstwoord met het maken van 
een kruisteken: 

B91: “…You are welcome too. Assieds-vous. Vous êtes les biens-venus… Jullie zijn welkom. Sit down. And we 
are here in the name of the Father and the Son and the holy Spirit. Amen”. 

637  [B89: “Greeting: Be still, for the presence of the Lord, the Holy One, is here. Come, let us give praise to the Father who gave us his only Son to be our Savior. Let us bow 
before Him now with reverence and fear. May the Spirit be with you all.” ]
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Een aantal kerkgangers sluit zich aan bij de voorganger en herhaalt het “ Amen”. De voor-
ganger vervolgt: 

B92: “Nous sommes ici en son nom, le nom de Celui qui est, qui était, qui sera et Celui qui vient. Alors, nous allons 
essayer, avant de continuer cette célébration, allumer les lumières, parce que dans la vie nous avons besoin de la 
lumière. Mais, avant de continuer j’ai besoin d’un autre frère…je vous invite (hij maakt een uitnodigend gebaar 
naar een van de kerkgangers)…Before we continue, we will try to sing a song Who can battle with the Lord…
(onverstaanbaar)… it’s very easy…C’est très facile a chanter… ”.

09.56: Een tweede kerkganger wordt met deze woorden door de voorganger uitgenodigd 
om een lied voor te komen zingen. Hij komt naar voren, zegt eerst luidop: “Praise the Lord”, 
waarop de andere kerkgangers acclameren met “Alleluja”. Dan zegt hij, dat hij met hen samen 
een “song of comfort” wil zingen. Het is de muzikale regel Who can battle with the Lord, I say 
nobody, die een aantal keren wordt herhaald. De kerkgangers zingen de muziekregel mee, 
klappen ritmisch mee en gaan staan. Er wordt op het ritme van de muziek door sommigen 
een beetje meebewogen. Na het lied zegt de voorzanger nog een paar keer “Praise the Lord”, 
“Praise the Lord Jesus” waarop de andere kerkgangers met dezelfde woorden acclameren.

09.59: De beide vrijwilligsters en een kerkganger worden door de voorganger uitgenodigd 
om de altaarkaarsen op rituele wijze te komen aansteken. Er volgt een uitgebreid lichtritueel. 
In het liturgieboekje staat daarover in het Nederlands, Frans en Engels, bij wijze van introduc-
tie en met een afbeelding van de paaskaars daarbij: 

B93: “Light rite Lichtritus rite de la lumière
Jezus Christus is het licht van de wereld, het licht dat geen duisternis kan doven. Wij steken deze kaars aan om het 
licht van Christus te symboliseren. Zij schijnt zonder einde en brengt hoop…” 

De voorganger leidt de lichtritus in met de volgende woorden: “We need a light in our life. 
And when we come to the church we look for a special light. The Light of God: Jesus Christ”. 
De vrijwilligsters lezen daarna om en om een voorbedeachtige litanie over het licht voor: 

B94:“Wij steken de kaarsen aan, als teken van Gods aanwezigheid in ons midden. Omwille van het leven, moge 
er licht zijn onder ons. Omwille van iedereen, die wij ontmoeten, moge er licht zijn onder ons. Omwille van moed 
en hoop voor mensen die vastzitten, voor mensen die bedroefd zijn, moge er licht zijn onder ons. Omwille van 
warmte voor hen die verkild zijn en verhard, moge er licht zijn onder ons. Omwille van alle ingeslotenen, en hun 
familie, alle vrijwilligers en iedereen die hier is: moge er licht zijn. Omwille van het kiezen voor het goede, moge 
er licht zijn onder ons”.

Onder het voorlezen van deze tekst neemt de kerkganger de namaakwaxinelichtjes op 
batterijen uit de waskaarsen, die op het altaar staan, en schakelt de batterijen van de namaak-
waxinelichtjes in. Dan doet hij hetzelfde met de paaskaars, waar bovenin ook een namaak-
waxinelichtje is geplaatst. De voorganger komt tot besluit van de lichtritus naar de paaskaars, 
neemt de paaskaars en heft hem hoog op en loopt ermee door de middengang tussen de 
stoelen. Hij toont de paaskaars in verschillende richtingen en zegt: “I wish everybody: May 
the light of Jesus Christ enlighten your life” , waarop de kerkgangers “Amen” zeggen. 

10.02: De voorganger heeft de paaskaars teruggezet op de kandelaar en is weer achter 
het altaar gaan staan. Hij kondigt vandaar het lied Christ the Lord is risen today aan. Het lied 
wordt gezongen in het Engels, Nederlands en het Frans. De meeste kerkgangers zingen mee, 
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tijdens het Nederlandse couplet is dat beduidend minder dan tijdens de Engels- en Fransta-
lige coupletten:

B95: “ Christ the Lord is risen today 
(Text: Charles Wesley, Music: Lyra Davidica) Hymns of praise then let us sing, alleluia! Unto Christ, our heav’nly 
King, alleluia! who endured the cross and grave, alleluia! sinners to redeem and save, alleluia!(...)”.

10.05: De voorganger is voor het altaar gaan staan en zegt, dat “God alle talen verstaat”. 
Het blijkt de inleiding op een Afrikaanse versie van het boeteritueel, die spontaan bij hem is 
opgekomen als vervanging van de teksten, die voor dit ritueel in het liturgieboekje afgedrukt 
staan [B96638]. Er wordt een lied om vergeving gezongen in een mengeling van Kikongo en 
Lingala: 

B97:“Masumu na ngai, olimbisa Yo Nzambe, n’ta bolamu, e Nzambe. To komaki bawumbu, basumuki penza, 
Yo mei ofuti niongo inso. (Wilt Gij mijn zonden vergeven, Gij, God van barmhartigheid, o, God. Waren wij slaven 
geworden, echte zondaars, Gij bent het, Die onze schuld hebt betaald)”.

De voorganger zingt het lied voor. De kerkgangers (uit Afrika) zingen het lied met hem 
mee. De voorganger besluit het boeteritueel met een absolutieformule. Hij staat daarbij voor 
het altaar, tussen de eerste stoelen. De absolutieformule eindigt als een gebed. De voorganger 
neemt een orante-houding aan: 

B98: “Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, moge Hij ons een nieuwe kans geven, moge Hij 
ons sterk maken, om zijn Wil elke dag te volgen. Dit vragen wij door Jezus Christus onze Heer, Amen”.

10.08: De tussenzang What a friend we have in Jesus639 wordt aangekondigd. Het staat in 
vele talen ( Engels, Frans, Spaans, een Afrikaanse taal, Arabisch en – aan het schrift te oorde-
len – Armeens) in het liturgieboekje, en de voorganger nodigt iedereen uit het lied simultaan 
in zijn eigen taal mee te zingen. De voorganger zet in. Eerst staat hij nog achter het altaar, dan 
loopt hij al zingend door de middengang naar achter en vanachter loopt hij weer naar voren, 
naar zijn plaats achter het altaar.

10.12: De voorganger legt uit, dat de zondagse kerkdienst ook in dienst staat van een ont-
moeting. In de zondagse kerkdienst “ontmoeten wij de Heer, en onze buren en onszelf ” en dat 
we dan “van alles willen vertellen aan God, maar op zondag probeert God iets te vertellen aan 
jou, aan mij, aan iedereen”. De voorganger besluit deze inleiding van de evangelielezing met 
een vraag: “Are we ready?”, waarop een bescheiden “Yes!” als antwoord komt van de kerkgan-
gers. De voorganger stemt een (Afrikaans) Alleluia aan:

B99: “Alleluia-a-a, alleluia, alleluia-a-a, alleluia. (tegenstem van de Afrikaanse kerkgangers: Alleluia) Alleluia-
a-a, alleluia, Alleluia-a-a, alleluia. Mokonzi a sekwi to zepela, to yembela Ye e e na esengo, alleluia,(De Heer is 
opgestaan, laten wij blij zijn. Laten wij met vreugde voor Hem zingen). Alleluia-a-a, alleluia, alleluia-a-a, alleluia. 
(tegenstem van de Afrikaanse kerkgangers: Alleluia)”.

638  [B96: “Penitential act: Our ways are not always the ways of the Lord. Let us ask the Lord Jesus to forgive us and to transform our lives. Lord Jesus, You help us to believe that 
your love for us is unchanging and unfailing. Lord, have mercy. All: Lord have mercy.(…) Pastor: Heal us again from sin - which divides us, and from prejudice - which isolates 
us, and make us eager to reach out to all. Amen. ”] .
639  Vgl. hierboven, Deel II, hoofdstuk 4, § 3.2, B27.
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Onder het zingen van het Alleluiavers gaat de voorganger naar achteren, neemt daar een 
klaarliggende (Spaanse) Bijbel, heft die met een hand omhoog, terwijl hij de andere hand op 
het hart houdt, en loopt met kleine danspasjes naar voren. Daar houdt hij de Bijbel nogmaals 
omhoog en toont hem in een halve cirkel ronddraaiend aan alle kerkgangers, terwijl hij zegt: 
‘Praise the Lord”. De kerkgangers zeggen het hem na. Dan gaat hij achter het altaar en legt de 
Bijbel daarop, rechts van de boekstandaard. 

10.15: De voorganger komt weer voor het altaar staan, vertelt dat hem afgelopen week ge-
vraagd is het evangelie (Joh. 21:1-14640) ook eens in een andere taal dan in het Engels te lezen 
en zegt dat hij het deze keer in het Frans zal doen. Hij wijst op de pagina’s in het liturgieboekje, 
waar men andere vertalingen kan vinden. In het boekje staat de evangelielezing in het Engels, 
Nederlands, Frans en Russisch. De voorganger leest vervolgens het evangelie voor uit zijn 
liturgieboekje. Iedereen blijft zitten onder het evangelie. Na de lezing van het evangelie accla-
meren allen “Nous rendons grâce à Dieu” of een anderstalige variant daarvan. De voorganger 
zet opnieuw het Alleluia in. 

10.19: De preek begint. De voorganger staat voor het altaar. Tijdens zijn preek loopt hij 
ook door de middengang naar achter om ook de achterin zittende kerkgangers te bereiken. 
De voorganger zingt als onderdeel van de preek een paar regels uit een lied dat de kerkgangers 
een paar weken geleden (met Pasen) hebben gezongen. De voorganger preekt in het Frans, 
Nederlands en Engels:

B100: “ …(Franse versie van de preek)…(…) Er is een (…) belangrijke vraag die de tekst van van-
daag stelt aan ons. (…) Herkennen wij Hem in ons dagelijkse leven? Herkennen wij Hem, wanneer 
alles tegen valt. Ze hadden de hele nacht geprobeerd vissen te vangen, maar helaas, niks. (…) En dan 
komt er een onbekende man, die zegt: ‘Ja, gooi je net maar de andere kant op’. Geloof je dat? Als die 
man hier zou komen, zouden we zeggen: ‘Waar bemoei je je mee? (…) En misschien zijn we wel als 
die leerlingen. Ze zagen een man aan de oever van het meer van Tiberias, maar ze wisten helemaal 
niet dat het de Heer was. Waarom? Omdat ze blind waren. Ze waren blind geworden door alles wat er 
gebeurd was. (…) Op de Paasdagen hebben we gelezen over twee mensen die met gebogen hoofden 
van Jeruzalem teruggingen naar het oude leven, ze gingen naar Emmaüs. Toen heb ik gezegd, ken jij 
het Emmaüs van jouw leven? Soms loop je met gebogen hoofd: ik had gehoopt dat Hij mij zou helpen, 
zodat ik hier kan blijven (…) En vandaag horen we de vraag: herken ik Hem, of loop ik nog met mijn 
gebogen hoofd: ja ik had gehoopt. Dan blijf ik volharden in mijn teleurstelling. Dat zeg ik niet alleen 
voor jullie, maar ook voor mij. Ik preek niet alleen voor jullie, maar ook voor mijzelf. Ik moet ook groeien 
in het geloof. Kerk zijn we samen…(Engelse vertaling van de preek)…”. 

De voorganger heeft zijn preek kort gehouden, hoewel die altijd langer duurt dan bedoeld: 
hij wordt in drie talen, dus drie keer achtereen gehouden. Er wordt goed geluisterd. De vraag 
die de voorganger in zijn preek centraal stelt is, of “ (…) wij Hem (Jezus) (herkennen) in ons 
dagelijkse leven”. In een paar zinnen probeert de voorganger ook te laten blijken, dat zijn 
kerkgangers niet alleen gelaten worden met deze vraag, maar dat de mensen van de kerk hen 
daarin bijstaan. 

640  Dit is niet het evangelie, dat is opgegeven voor de derde zondag van Pasen in de B-cyclus, volgens welke van Advent 
2008 tot Advent 2009 gelezen wordt (dat is Lk. 24:35-48; vgl. LECTIONARIUM (1969), nr. 85, 171-172), maar dat, wat in 
de C-cyclus (Advent 2009 tot Advent 2010) voor deze zondag genoteerd staat; vgl. LECTIONARIUM (1970), nr.85, 168-169 
(170).
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10.28: De voorganger gaat naar achter het altaar en legt zijn liturgieboekje op de boek-
standaard. Dan gaat hij voor het altaar staan en nodigt uit tot stilte om te bidden. De voorgan-
ger buigt zijn hoofd en vouwt zijn handen. Hij kijkt tijdens de (korte) stilte naar de grond. De 
meeste kerkgangers hebben hun hoofd ook gebogen. Sommige kerkgangers hebben de ogen 
gesloten. 

10.29: De voorganger bidt de voorbeden in het Frans, Engels en het Nederlands. De kerk-
gangers luisteren, maar hebben hun hoofd niet meer gebogen en hun ogen niet meer gesloten. 
De voorganger bidt, de ogen open en de handen gevouwen: 

B101: “ We keep now one minute, we keep silent, so that you can pray in silence for our needs...Sisters and 
brothers, I pray for you, for your families... (...Engelse versie van de voorbeden...)Je prie pour toi. Toi, qui est parfois 
comme les disciples, découragés par tout ce qui t’est arrivé...(…Franse versie van de voorbeden…) Ik bid voor 
jou, die hier op deze zondag bent gekomen (…) Moge jij ook Hem herkennen, en moge jij de zekerheid hebben, 
dat Hij leeft en is met ons, elke dag, zonder einde. Amen” .

10.33: De voorganger gaat achter het altaar staan en nodigt uit om het Onzevader te gaan 
bidden. Dan gaat hij weer voor het altaar staan en vraagt de kerkgangers om te gaan staan tij-
dens het bidden van het Onzevader. De voorganger wil ook graag dat iedereen het Onzevader 
in het Nederlands probeert te bidden: 

B102: “ Soms hebben we veel te vragen, maar onze Lieve Heer heeft aan ons gezegd: ‘wanneer jij bidt, gebruik 
mijn woorden. Richt je ogen op de Vader, Die weet wie jij bent, want jouw naam staat opgeschreven op zijn hand’. 
En nu mogen wij met die zekerheid opstaan en samen bidden tot Hem, die wij noemen ‘Onze Vader’. I invite you 
to stand up and we pray now… we pray now in Dutch language. Het oecumenisch Onzevader. Onze Vader…” . 

Iedereen gaat staan en geeft elkaar een hand onder het bidden. In het liturgieboekje staat 
na de tekst van het Onzevader in vele talen (Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Portugees, 
Russisch, Swahili) onder een rubriek “Deliver us” een parafrase afgedrukt van het embolisme 
(zonder doxologie) [ B103641], die speciaal toegesneden lijkt op de kerkgangers en hun bijzon-
dere noden, maar door de voorganger niet wordt gebeden.

10.36: De voorganger gaat, als iedereen weer is gaan zitten, naast het altaar staan en nodigt 
uit om het lied God will make a way te gaan zingen. Hij richt zich daarbij bijzonder tot de twee 
muzikanten. Die zetten het voorspel voor het lied in:

B104: “Song Lied Chant: God will make a way (Don Moen) 
God will make a way. Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for 
me, He will be my guide. Hold me closely to His side, with love and strength . For each new day He will make a 
way (...)”.

Tijdens het zingen van het lied loopt de voorganger weer stimulerend door de midden-
gang tussen de stoelen. De voorganger gaat aan het slot van het lied weer even achter het 
altaar staan, dan gaat hij weer voor het altaar staan. 

641  [B103: “Deliver us: Deliver us, Lord, from every evil and grant to us in our day the peace which your Risen Son brought to his disciples in their hour of need. In your mercy 
help us overcome our doubts as we prepare for the coming of our Lord and Savior, Jesus Christ” .]; vgl. ook ALTAARMISSAAL (1979), nr. 126, 715, en 
Deel II, hoofdstuk 4, aantekening 392. 
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10.40: De voorganger nodigt uit om te bidden om zegen:

B105: “ We ask now the blessing of the Lord. (...) Stand up, we ask now the blessing of the Lord, but you know 
we have prayed ‘Our Father’. How can we let see to the world that we are children of one Father? We give now our 
hand to our neighbour. We are all the children ... Come on... May the Lord bless us. Amen! May God bless us, the 
Father, the Son and the holy Spirit, amen!. (…) ”. 

Allen gaan staan en iedereen geeft zijn buren aan weerszijden een hand. De kerkgangers 
vormen een lange ketting doorheen de kerkruimte. De voorganger bidt in het Frans, Engels 
en Nederlands om Gods zegen. Hij maakt geen zegengebaar. Hij maakt ook deel uit van de 
levende ketting. De kerkgangers antwoorden op elke zegenbede met een ferm “Amen!”. De 
voorganger wijkt bij het zegenritueel opnieuw af van wat hij in het liturgieboekje had voor-
bereid [B106642]. 

10.42: De kerkgangers applaudisseren voor elkaar. Als afsluiting zingt de kerkganger die 
zijn gitaar had meegebracht en voor de kerkdienst ook al had gezongen het lied We are the 
World. De eerste regels zijn echter aangepast op suggestie van de voorganger. Er wordt gezon-
gen: “We are the Church”. De kerkgangers klappen onder het lied op de maat mee. De vrijwil-
ligsters delen onder het lied aan de kerkgangers een pakje sinaasappelsap uit en een koekje. 
Met een enthousiast applaus wordt de zanger beloond. 

4. Nadere beschrijving en eerste analyse en interpretatie; aanzet tot evaluatie

4.1. Het gebruik van de ruimte. 
De beschikbare ‘kerkruimte’ op de boot wordt tijdens de katholieke kerkdienst zoveel mo-

gelijk gebruikt. Er waren zevenentwintig kerkgangers naar de eerste kerkdienst van zondag 26 
april 2009 gekomen en de zaal leek daarmee helemaal vol te zitten. Om de tafel, die als altaar 
was aangekleed, was een relatief grote ruimte vrijgehouden. Aan één kant (vanuit de kerkgan-
gers gezien links van het altaar) werd deze ruimte bezet door de kerkganger die aan het begin 
van de viering het lied Who can battle with the Lord zong (§ 3.2, 09.56) en de beide muzikan-
ten met hun instrumenten, die de samenzang begeleidden (§ 3.1, 2). De ruimten achter het 
altaar en (weer vanuit de kerkgangers gezien) rechts daarvan, waar ook de paaskaars stond, 
waren het domein van de voorganger, de vrijwilligers en de kerkganger, die de lichtritus aan 
het begin van de viering met de voorganger voltrokken (§ 3.2, B94). 

De voorganger streefde ernaar tijdens de kerkdienst zoveel mogelijk contact te maken met 
zijn kerkgangers. Daartoe benutte hij de ruimte, die de middengang tussen de stoelen hem 
bood. Hij begroette hen in de middengang aan het begin van de viering en hielp hen een plaats 
te zoeken (§ 3.2, 09.46). Voor in de middengang, in de ruimte tussen de eerste rijen stoelen en 
voor het altaar, sprak de voorganger zijn woord van welkom (§ 3.2, B90-92). Het Afrikaanse lied 
om vergeving’, dat de in het liturgieboekje voorgegeven “Penitential act” verving (§ 3.2, B97), 
werd door de voorganger voorgezongen in de ruimte tussen het altaar en de stoelen, terwijl hij 
zich even een stukje de middengang in bewoog. De absolutie sprak de voorganger uit, nadat 
hij weer voor het altaar en tussen de eerste rijen stoelen was gaan staan (§ 3.2, B98). Onder twee 
van de liederen, die in samenzang dienden te worden gezongen, liep de voorganger door de 
middengang van voor naar achter in de zaal om de zang te stimuleren (§ 3.2, 10.08 en 10.36). 

De middengang bood ook ruimte om het op de paaskaars ontstoken licht te kunnen pre-

642  [B106: “Blessing: Through the resurrection of his Son, God has saved us and made us his children. May He bless you...”.]
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senteren aan de kerkgangers (§ 3.2, 09.59). Later in de viering werd in de aanloop op de 
evangelielezing onder het zingen van een Alleluia-zang een Bijbel plechtig als evangelieboek 
binnen gedragen door de middengang (§ 3.2, B99). Het licht en het boek kregen zo ieder hun 
eigen intocht. 

Onder de preek ten slotte begaf de voorganger zich al prekend in de middengang tussen 
de kerkgangers (§ 3.2, B100). Het meeste wat de voorganger tegen zijn kerkgangers te zeggen 
had, zei hij op de plek tussen de eerste rij van de stoelen en het altaar, aan het begin van de 
middengang. Daardoor is de middengang tussen de stoelen in de viering van 26 april 2009 
te kwalificeren als de belangrijkste en meest frequent gebruikte ‘liturgische zone’. In de mid-
dengang speelde zich de viering voornamelijk af.

De voorganger ging achter het altaar staan aan het begin van de viering als om een stilte-
signaal te geven (§ 3.2, 09.53) en wanneer hij een nieuw onderdeel van de viering aankondig-
de (§ 3.2, 10.02; 10.08; 10.33). Op het altaar stond de boekstandaard met het liturgieboekje 
van de voorganger. Daardoor leek het, of de voorganger achter het altaar ging staan om de in 
het liturgieboekje afgedrukte orde van dienst en teksten te raadplegen. Dat was toch niet de 
enige reden; de orde van dienst liet de voorganger immers voor wat die was, als dat hem goed 
docht. Tijdens de viering liet hij in het liturgieboekje afgedrukte rituele teksten achterwege, 
voegde er teksten aan toe of koos andere (§ 3.2, B89; B96-97; B99; B103; B106). Het altaar functio-
neerde steeds als de plaats, vanwaar de voorganger ‘vertrok’ en waarnaar hij steeds weer ‘te-
rugkeerde’. De voorganger zelf benoemde in het voorgesprek van 21 april 2009 het altaar ook 
als een vertrekpunt voor een voortdurende beweging naar de mensen toe. Het altaar wordt 
daardoor als een ‘bron’, van waaruit de voorganger en de kerkgangers sacramentele kracht 
kunnen putten om samen te kunnen vieren.643 Het geeft de voorganger en de kerkgangers 
ook oriëntatie: het altaar is een heilige plaats, die ‘de Heilige’ in de schamele ruimte, waarin zij 
vieren, en daarmee ook in hun midden aanwezig brengt. Zo is het altaar toch het liturgische 
centrum van de ruimte. 

Voor de kerkgangers was er niet veel ruimte over in de volle zaal. Zij bleef beperkt tot de 
ruimte van en voor hun stoelen. De gebedsketen die gevormd moest worden tijdens het bid-
den van het Onzevader en bij de zegen kwam daardoor moeizaam tot stand. De voorganger 
moest zijn kerkgangers extra tot die gebedsketen stimuleren (§ 3.2, B102 en met name B105: “…
Come on…”). Maar de kerkgangers moesten zich tussen de stoelen in allerlei bochten wrin-
gen om aan het verzoek van de voorganger te kunnen voldoen. 

4.2. De structuur en de voorbereiding van de kerkdienst
4.2.1. De structuur 

De viering op de boot van 26 april 2009 is een Woord- en Gebedsdienst. Hij heeft een 
heldere structuur, die behouden is gebleven, ondanks het feit, dat de voorganger tijdens het 
verloop van de kerkdienst het een en ander aan de orde van dienst heeft veranderd. 

Er wordt relatief veel gezongen in de viering. Dat lag oorspronkelijk niet in de bedoeling 
van de voorganger. In de formele orde van dienst zijn drie zangmomenten voorzien. Kort 
voor de viering heeft de voorganger een van zijn kerkgangers, die daar kennelijk om verzocht 
had, beloofd hem de gelegenheid te geven om na het woord van welkom het lied Who can bat-
tle with the Lord te zingen. De voorganger maakt in zijn uitnodiging aan deze kerkganger dui-
delijk, dat hij deze last minute inbreng niet als officieel onderdeel van de viering beschouwt (§ 
3.2, B92 (“avant de continuer cette célébration…”) en 09.56). Een andere kerkganger, die daar-

643  Vgl. ook Deel II, hoofdstuk 4, § 4.1.
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voor speciaal zijn gitaar had meegebracht naar de viering, mocht voor en na de kerkdienst 
eveneens een lied zingen. Omdat de liederen, die deze zanger zong helemaal buiten de viering 
vielen, heb ik ze niet in het onderstaande structuurschema van de kerkdienst opgenomen. 

Het lied Masumu, dat gaande de kerkdienst in plaats van de Kyrie-litanie tijdens het boe-
teritueel werd gezongen, en de niet voorziene Alleluia-zang, die de intocht met de Bijbel, die 
dienst doet als evangelieboek, begeleidt en tegelijkertijd geldt als acclamatie op de voorlezing 
van het evangelie, zijn door de voorganger spontaan in de orde van dienst ingevoegd (§ 3.2, 
B97 en B99). Beide Afrikaanse liederen brengen de inclusieve configuratie van de viering lich-
telijk aan het wankelen: de kerkdienst wordt op deze momenten naar inhoud exclusief, want 
alleen toegankelijk voor diegenen die de Afrikaanse taal, waarin deze liederen gezongen wor-
den, machtig zijn. Dat geldt vooral voor het toch belangrijke boeteritueel, in mindere mate 
voor de Alleluia-zang. Omdat ‘alleluia’ een ‘internationale’ term is in het christelijk liturgisch 
idioom is de teneur daarvan ten minste ook voor niet-Afrikanen begrijpelijk.

Het scenario van de viering van 26 april 2009 is als volgt in kaart te brengen:

•• “Greeting”: - rituele begroetingsformule (weggevallen) 
  - welkomstwoord uitlopend op kruisteken
•• Lied: Who can battle with the Lord (ingelast)
•• Lichtritus: - lucernarium: aansteken altaarkaarsen en paaskaars

  - lichtzegen 
  - intocht van het Licht
•• Openingslied: Christ the Lord is risen today
•• “Penitential act”: - Kyrie-litanie (weggevallen) 

  - lied Masumu met absolutieformule (toegevoegd)
•• Afsluitende zang: What a friend we have in Jesus
•• Intredezang: Alleluia; intocht met het evangelieboek (toegevoegd)
•• Evangelielezing Joh. 21:1-14 in het Frans
•• Acclamatie: Alleluia
••  “Explanation Explication Uitleg”, overweging
•• “General intercessions”, voorbeden
•• “Invitation to the Lord’s prayer”, Onzevader
•• “Deliver us” (weggevallen) 
•• Slotlied: God will make a way
•• Zegen (zonder kruisteken)

Figuur 33: de structuur van de viering op de boot van 26 april 2009

 
Onmiddellijk na de opening door de voorganger (en de ingelaste zang Who can battle 

with the Lord) wordt er een lucernarium gehouden. De altaarkaarsen en de paaskaars worden 
aangemaakt. Op last van de brandweer heeft men zijn toevlucht moeten zoeken tot namaak-
waxinelichtjes op batterijen. Een eigen kaarsenritueel tijdens de kerkdienst voor de kerkgan-
gers behoort daarom op de boot ook tot de onmogelijkheden. Maar de ernst, waarmee het 
lucernarium wordt gehouden, is er niet minder om. Net als in het HvBV wordt er een lichtze-
gen uitgesproken, die eerder de kerkgemeenschap geldt dan het licht zelf. De rubriek met korte 
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uitleg in het liturgieboekje legt de nadruk op de paaskaars, die wordt geïdentificeerd als het 
Licht van Christus, dat de duisternis overwint en teken is van hoop (§ 3.2, B93).644 De voor-
ganger draagt de paaskaars vervolgens rond, waarbij hij iedereen toewenst, dat het Licht van 
Christus ieders leven mag verlichten (§ 3.2, 09.59). Er wordt vervolgens een paaslied, Christ 
the Lord is risen today, gezongen. Het lied is te beschouwen als openingslied, tegelijkertijd 
sluit het lied het lucernarium af.

Daarop volgt een boeteritueel, dat – zoals boven al aangegeven – spontaan op het moment 
zelf door de voorganger naar begeleidende tekst veranderd wordt. De in het liturgieboekje 
afgedrukte Kyrie-litanie wordt vervangen door het Afrikaanse lied Masumu, waarna een ab-
solutie in het Nederlands wordt uitgesproken. Die formule krijgt een korte afsluiting als was 
zij een tot de Vader gericht gebed (§ 3.2, 10.05, B98). Er wordt geen openingsgebed gebeden. 
Is dat er de reden van, dat de absolutieformule een afsluiting als bij een gebed heeft gekregen? 
Moet de absolutieformule ook als openingsgebed dienen?

Meteen na het boeteritueel volgt het lied What a friend we have in Jesus. Het lied bezingt 
Jezus als de Redder in alle nood. Het moet als dankend antwoord op de in het boeteritueel 
verkregen vergeving worden gezien. Na het lied wordt de evangelielezing ingeleid. De voor-
ganger roept de kerkgangers op om zich op te maken om te gaan luisteren naar wat God aan 
hen te zeggen heeft. Er volgt een kleine dialoog tussen voorganger en kerkgangers, die niet 
is ontleend aan enig liturgisch voorbeeld, maar die wel de spanning opvoert: er staat iets te 
gebeuren! “Are we ready”, vraagt de voorganger. ‘Zijn we er klaar voor om Gods Woord te ont-
vangen in ons midden?’. Het antwoord van de kerkgangers komt als een enigszins aarzelend 
“Yes” (§ 3.2, 10.12). Terwijl de voorganger naar achter loopt, zet hij een Afrikaanse Alleluia-
zang in, die onmiddellijk in tegenstem wordt beantwoord door de Afrikaanse kerkgangers. 
Met een Bijbel, die dienst moet doen als evangelieboek, houdt hij intocht. Ik kom hier zo 
meteen op terug (§ 4.3). Zo indrukwekkend als het ritueel is, zo onverwacht ook wordt het 
teniet gedaan.

De evangelielezing die nu gelezen wordt is wel van de derde zondag van Pasen, maar niet 
die, welke is opgegeven in het leesrooster van het B-jaar, maar die uit het lectionarium van een 
volgend C-jaar (§ 3.2, 10.15). Waarom de voorganger voor de lezing uit de C-cyclus gekozen 
heeft in plaats van de in het leesrooster aangewezen lezing Lk. 24: 35-48, het verhaal over de 
Emmaüsgangers, wordt duidelijk in de preek. Daarin verwijst de voorganger naar dit verhaal 
en herinnert de kerkgangers eraan, dat het met Pasen gelezen is. De Alleluia-zang, die de 
intocht met het evangelieboek begeleidde, wordt na de lezing van het evangelie, nadat allen 
een acclamatieformule hebben uitgesproken in hun eigen taal, opnieuw door de voorganger 
ingezet, nu als gezamenlijke acclamatie op het evangelie.

De preek volgt en wordt gehouden in het Frans, het Nederlands en in Engels. Van de 
preek zegt de voorganger, dat hij die kort wil houden. Hij geeft in het nagesprek aan, dat zijn 
kerkgangers na ongeveer vijf minuten onderling zullen gaan zitten praten. Daarom wil hij de 
preek binnen die tijdspanne houden, temeer daar hij hem in drie talen houden wil. De preek 
had – naar aanleiding van het evangelie – als thema de vraag, of wij Jezus (zouden) herkennen 
in ons dagelijkse leven. Precies die laatste toevoeging maakte het thema meer dan de moeite 
waard. Het dagelijkse leven van vreemdelingen, die in bewaring gehouden worden, wordt 
getekend door een aantal duistere aspecten, zoals gevangenhouding, onzekerheid en angst, 
verveling en eindeloos lijkend wachten. Dat brengt grote eenzaamheid en frustratie mee voor 
de betrokkenen. Een gelovig weten van de aanwezigheid van de verrezen Heer kan dan meer 

644  Vgl. Deel II, hoofdstuk 6, § 4.2.1, ook aantekening 509.
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dan in andere omstandigheden troost en steun bieden. Het thema van de preek kwam ook 
terug in de voorbeden.

Bij wijze van voorbeden bad de voorganger voor zijn kerkgangers. De voorganger zei het 
expliciet: “Ik bid voor jou…” (§ 3.2, B101), daarmee aangevende, dat de voorbeden – ook al 
werden ze “General intercessions” genoemd in het liturgieboekje – als een persoonlijk bidden 
van een pastor voor de mensen uit zijn kudde bedoeld waren. Wel krijgen de kerkgangers de 
gelegenheid, voordat de voorganger zijn voorbeden voor hen uitspreekt, om een korte tijd 
in stilte zelf te bidden, waardoor de persoonlijke voorbeden van de voorganger toch ook een 
samenvatting lijken van hun eigen bidden. Het eigen stille bidden van de kerkgangers en de 
voorbeden van de voorganger worden bovendien samengevat in het Onzevader, dat als een 
teken van eenheid gebeden wordt in een gezamenlijke taal, het Nederlands, en in een versie 
die de kerkgrenzen overschrijdt, de oecumenische (§ 3.2, B102). 

Een voor mensen, die opgesloten zitten, omdat er menselijkerwijs gesproken voor hen 
geen weg meer te gaan is in dit land, boekdelen sprekend slotlied, God will make a way, leidt 
over naar de slotzegen (vgl. hierboven, § 3.2, 10.36, B104 en 10.40, B105). 

4.2.2. De voorbereiding 
Voor de voorganger is het vieren van de liturgie een fijne, maar ook ernstige taak, die 

vraagt om de nodige zorgvuldige voorbereidingen. Zijn eerste zorg is om goed naar de evan-
gelielezing te kijken, die voor de zondag, waarop de kerkdienst gehouden moet gaan worden, 
in het leesrooster is voorgeschreven. De voorganger leest in elke viering uit het evangelie. 
Alleen als die lezing niet te lang is, neemt hij er graag de bijbehorende oudtestamentische 
lezing bij.

De eerste vraag die hij zichzelf bij zijn inlezen in de Schriftlezing(en) stelt, is die naar wat 
de perikoop hemzelf zegt. En vervolgens stelt hij zich de hermeneutische vraag: “Hoe breng 
ik de boodschap die ik nu in de Schrift lees over aan mijn toehoorders?”.645 Die vraagstelling 
is ook het begin van zijn preekvoorbereiding. Hij herinnert zich anekdotisch wat hem geleerd 
werd, toen hij zich voorbereidde op zijn eerste Communie. De priester, die de voorbereiding 
verzorgde gaf hem door wat hij zelf ooit geleerd had: “Verkondig wat je gelooft, en geloof wat 
je verkondigt”. Later breidde een bisschop dat adagium uit met: “En praktiseer, wat je verkon-
digt”. Dat is het wat de voorganger tot op vandaag leidt bij zijn onderzoek naar de inhoud van 
de lezingen voor hemzelf en voor zijn kerkgangers. 

Op de boot moet de voorganger laagdrempelig preken. Het evangelie moet door hem zo 
worden uitgelegd, dat ook de ongeletterden onder de kerkgangers zijn uitleg kunnen begrij-
pen, en – en dat is een belangrijke toevoeging – aanvoelen, dat de boodschap die de voor-
ganger verkondigt ook voor hen bestemd is en van betekenis is voor hun leven. Dat doet de 
preek uitstijgen boven louter catechetische uitleg. De voorganger vertelt, hoe hij tegen het 
verkondigen van het evangelie en de preek aankijkt (en hij gebruikt een Afrikaans beeld, dat 
hij ook wel in de kerkdienst gebruikt): 

N52: “…Ik krijg soms tijdens de voorbereiding van een kerkdienst wel eens het gevoel, dat het evangelie moet 
zijn als het eten, dat ’s avonds in een dorp is gekookt. Er is voldoende eten gekookt, om de mensen ook de vol-
gende dag nog van te laten eten. Het evangelie is eten dat 2009 jaar geleden gekookt is. En je moet dat eten als 
voorganger voor de mensen opwarmen en je moet zorgen dat er genoeg zout en genoeg peper is, om het weer 
op smaak te brengen, zodat je kan zeggen, nu, het is helemaal niet bedorven, maar het is goed om te eten… ” 

645  Vgl. voor precies deze vragen ook BENEDICTUS XVI (2010), nr. 59; vgl. ook rkkerk.nl, Kerkelijke documenten (januari 
2011), 47.
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Wanneer de voorganger zich voldoende heeft ingelezen in het evangelie en de eventuele 
daaraan voorafgaande eerste lezing, gaat hij bijpassende liederen kiezen, die ofwel naar zijn 
gevoel aansluiten bij het geloof van zijn medegelovigen (zoals hij de kerkgangers noemt), 
ofwel hen kunnen helpen (weer) tot (een dieper) geloof te komen. De voorganger ziet de 
liederen als een bijdrage aan de verkondiging. Zij ondersteunen het geloof (hij gebruikt weer 
een Afrikaans beeld) als “de stokken, die je hut overeind houden”.

De voorganger besteedt alle zorg aan het samenstellen van het liturgieboekje. Dat be-
schouwt hij als een ‘visitekaartje’ en zelfs, zoals hij het formuleert, “een uitdrukking van ge-
loof ”. In elk geval is het voor hemzelf een manier om zijn eigen geloven te kunnen presenteren 
aan zijn kerkgangers. Fouten in het boekje zijn dan ook een doorn in zijn ogen. Als hij ze 
ontdekt, maakt hij desnoods een nieuw boekje.

Bij het samenstellen van de kerkdienst gebruikt de voorganger geen officiële liturgische 
boeken, geen voorbeeldliturgieën uit vaktijdschriften en evenmin het Liturgisch Werkboek 
voor Justitiepastores.646 Een enkele keer raadpleegt hij bij zijn voorbereidingen de Liturgietips 
op de website van het rooms-katholieke justitiepastoraat.647 De orde van dienst die hij volgt is 
vooral een oecumenisch georiënteerde dienstorde. Bovendien vindt hij, dat men met de orde 
van dienst soepel om mag gaan, “omdat God alles begrijpt”. De voorganger noemt zijn orde 
van dienst “Afrikaans”: zijn liturgie is beweeglijk, ritmisch, dansend, hij viert met handen en 
voeten en wil zich daarbij niet laten vastleggen op een al te starre, statische orde van dienst.648

Als voorganger in de kerkdienst gaat het volgens de voorganger niet om hem: hij mag een 
trait d’union zijn tussen God en de mensen, iemand als niemand minder dan Mozes. Daarom 
bidt een voorganger ook voor zijn mensen, voor hun wel en wee, maar ook om het welslagen 
van hun toekomstplannen. Waar het om de voorbeden, die de voorganger tijdens de kerk-
dienst zal gaan bidden, gaat, komen anderen bij de voorbereiding van de kerkdienst in beeld. 
De voorganger maakt ook gebruik van de gesprekken die hij door de week houdt met zijn 
kerkgangers, individueel en groepsgewijs, om de aanstaande kerkdienst en in het bijzonder 
de Schriftlezing daarvan met hen door te spreken en de voorbeden voor te bereiden. Dat doet 
hij enerzijds om van te voren al een (kerk)gemeenschap op te bouwen, anderzijds om ervan 
te leren, wat werkelijk in het hart van zijn gesprekspartners omgaat. 

4.3. Het rituele handelen
De voorganger heeft een uitgesproken visie op liturgie en op liturgisch voorgaan. Voor 

hem is liturgie op de eerste plaats ritueel handelen. Hij zegt daarover:

N53: “Ik vind het fijn om liturgie te doen (…). En ik ben zeer beweeglijk tijdens de liturgie, maar dat heeft te 
maken met mijn (…) (afkomst). Ik heb eh…in het begin van deze maand heb ik een kerkdienst gedaan – en 
ik gebruik een tafel als altaar – en toen ben ik van het altaar naar de mensen die achterin waren gegaan. Toen 
zei een van de bewaarders: ‘Goh, jij beweegt!’ … Liturgie is een feest. Omdat ik wil vieren, dat Christus leeft! Je 
viert Iemand die leeft én je viert het leven, dat je van God hebt gekregen. En Christus laat ons zien hoe dat leven 
zou moeten zijn. Je viert, dat Hij leeft en daarom trek je ook schone kleding aan. De kerk is een plaats om God te 
ontmoeten en dan moet je zuiver van lichaam zijn. Dat betekent dat je gedoucht moet hebben en schone kleding 

646  VAN DUN & OENEMA (1997).
647  www.gevangenispastor.nl > In de Bajeskerk >.
648  Vgl. UZUKWU (1997), die ‘ritme’ als een eerste synthetiserende levenskwaliteit van de Afrikaan noemt en “the crucial 
focus of (this) realization of harmony in the universe” (idem, 14). ‘Ritme’ leidt tot lichamelijke beweeglijkheid, tot muziek 
en dans. Uzukwu kwalificeert de Afrikaanse liturgie dan ook – al in de titel van zijn boek – als “body language”. Vgl. ook 
BARNARD (2006), 59-62 en Deel II, hoofdstuk 3, § 4.7.1, aantekening 375.
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aan moet trekken. Ik leg er getuigenis van af, dat Hij leeft. Dat gaat gewoon spontaan, ik spreek daar met mijn 
handen en voeten, met mijn ogen en met mijn hele lichaam van…”.

Getuigenis afleggen als voorganger, van het geloof, dat Christus leeft, is wat de voorganger 
drijft in zijn doen in de liturgie. Zijn handelen wordt er een rituele expressie van het paas-
geloof door. Dat blijkt ook uit de twee belangrijkste rituele handelingen, die de voorganger 
tijdens de kerkdienst voltrekt: hij houdt intocht met de paaskaars en met het evangelieboek. 

Het eerstgenoemde ritueel sluit het lucernarium aan het begin van de kerkdienst af. Als 
het licht van de altaarkaarsen en van de paaskaars is aangemaakt, neemt de voorganger de 
paaskaars, houdt hem hoog opgeheven en gaat er mee de kerk door, terwijl hij alle kerkgan-
gers zegent met het Licht van de verrezen Christus. Het is een reprise van het ritueel van de 
intocht van het nieuwe Licht in de paasnacht. Het Licht wordt weliswaar aan het begin van de 
kerkdienst niet aan de kerkgangers doorgegeven, zoals in de paasnacht – alleen al niet, omdat 
brandende kaarsen op de boot verboden zijn – maar zij worden in het gebaar van het Licht, 
dat boven hen wordt gehouden als het ware onder het Licht geplaatst. Zo zijn zij evenzeer de 
dragers van het Licht van Pasen, dat de duisternis van hun dagelijkse leven kan verdrijven en 
worden zij eveneens tot getuigen gemaakt van het geloof, dat de Heer leeft. Uit de teksten die 
in het liturgieboekje het lichtritueel begeleiden en die tijdens het aanmaken van de kaarsen 
door de vrijwilligsters gezegd worden en die de voorganger zelf zegt tijdens de rondgang met 
de paaskaars, wordt dat duidelijk (§ 3.2, B93-94). 

Het tweede ritueel, dat ik heb opgevat als bedoeld om getuigenis afleggen van de levende 
Christus, is dat van het binnendragen vanachter uit van de Bijbel, die dienst doet als evan-
gelieboek. De voorganger danst ermee naar voren, een hand op zijn hart, het evangelieboek 
hoog geheven in zijn andere hand, terwijl hij in de Alleluia-zang oproept tot vreugde omwille 
van de verrijzenis van Christus; het is het Woord van de Levende, dat de voorganger binnen-
draagt. En in zijn Woord komt de verrezen Christus te midden van de verzamelde kerkge-
meenschap (§ 3.2, B99).De voorganger betrekt alle kerkgangers bij dit ritueel. Hij leidt het in 
en vraagt aan het slot van die inleiding, of de kerkgangers er klaar voor zijn, om de verrezen 
Christus, Gods ultieme antwoord op alle vragen van de mens, te ontvangen: “Are we ready?”. 
Het antwoord kwam aarzelend: “Yes”, want wie is ooit helemaal klaar om Gods (ant)Woord te 
ontvangen? De voorganger roept de kerkgangers ook op om Christus in het evangelieboek te 
begroeten: “Praise the Lord!”, welke roep de kerkgangers herhalen (ibidem). 

Als de voorganger voor in de kerk is gekomen, legt hij het evangelieboek neer op het al-
taar, gaat terug naar de ruimte tussen de eerste rijen stoelen en leest het evangelie voor vanuit 
zijn eigen liturgieboekje. Toen ik hem in het nagesprek van 28 april 2009 vroeg, waarom hij 
dat zo deed, na zo’n ‘sterk’ rituele intocht met het boek, gaf hij als verklaring, dat de Bijbel 
die hij binnen had gedragen een Spaanse Bijbel was, terwijl hij Franstalige kerkgangers had 
beloofd het evangelie deze zondag in het Frans te lezen. In overleg met zijn kerkgangers had 
hij besloten het zo te doen, “omdat zij het voorlezen van het evangelie in het Frans uit een 
Spaanse Bijbel niet echt zouden vinden”. Ik kom verderop, in paragraaf 4.6, hierop terug. De 
voorganger leest het evangelie zelf voor. Hij beschouwt dat als een hem toekomende taak en 
als een liturgische actie, die een vervolg krijgt in de overweging, die hij na de voorlezing van 
het evangelie zijn kerkgangers zal voorhouden (§ 4.2.2, N52). De voorlezing van het evangelie 
en de daarop volgende preek beschouwt de voorganger als één samenhangend geheel, dat 
te onderscheiden is van de rituele intocht met het evangelieboek. Dat onderscheid lijkt zijn 
omgaan met het boek te verklaren. 
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Vooraf aan de kerkdienst begroette de voorganger elke binnenkomende kerkganger met 
een persoonlijk woord en hielp hij hem een plaats te vinden. Aan die begroeting door de 
voorganger ging die van de vrijwilligers vooraf, waarbij zij de kerkgangers tevens een liturgie-
boekje aanreikten. Daarmee verschilde de begroeting aan het begin van de kerkdienst op de 
boot naar mijn beleving van die, welke wij tegenkwamen aan het begin van de kerkdienst in 
de kliniek, het HvBV en het HvBM2, die een meer rituele intentie hadden.649 De begroeting op 
de boot is meer functioneel van aard, zo persoonlijk als zij ook is wat de voorganger aangaat. 

De voorganger viert, zoals gezegd, beweeglijk, met handen en voeten, danst soms als hij 
zingt, net als zijn kerkgangers overigens (voor zover dat zittend gaat), maar pas-op-de-plaats. 
Klassieke liturgische gebaren maakte hij nauwelijks. Alleen toen hij de absolutieformule uit-
sprak na het Afrikaanse lied Masumu maakte hij een orante-gebaar. Onder het bidden had 
hij de handen meestal gevouwen. Aan het begin van de kerkdienst maakte hij een kruisteken; 
aan het slot kon hij dat niet, omdat hij deel uitmaakte van de gebedsketen (§ 3.2, B91; 10.05; 
10.28; B105). De voorganger bad met open ogen, hoogstens had hij zijn blik neergeslagen naar 
de grond voor hem. Een aantal van zijn kerkgangers deed dat eveneens (§ 3.2, 10.28-10.29). 
In het nagesprek van 28 april 2009 legde hij me uit, dat men in zijn cultuur zo hoort te bidden, 
als men zich richt tot de Levende. Met open ogen bidden betekent dan ook getuigenis afleggen 
van het geloof in de verrezen Heer (N53). Met geloken ogen bidden, zou betekenen, dat men 
zich zou richten tot een dode.

Zo beweeglijk en vrijelijk als de voorganger zich gedroeg, zo bepaald waren de kerkgan-
gers tot hun stoelen. Bijna de hele kerkdienst moesten zij blijven zitten. Slechts op twee mo-
menten verzocht de voorganger hen te gaan staan: tijdens het bidden van het Onzevader en 
bij de zegen (§ 3.2, 10.33 en 10.40). Van de kerkgangers deelden ten slotte alleen de twee 
aanwezige vrijwilligsters en de kerkganger, die gevraagd was de kaarsen aan te maken, in het 
rituele handelen van de voorganger (§ 3.2, 09.59).

4.4. Paramenten, parafernalia en utensiliën
Laten we met het laatste begrip uit de titel van deze deelparagraaf beginnen. Over uten-

siliën hoeven we wat de kerkdiensten op de boot betreft niet te spreken. Er zijn er – behalve 
de Bijbel, die als evangelieboek binnen gedragen wordt en de boekstandaard op het altaar – 
géén. Blijven ter bespreking over het gebruik van de paramenten en parafernalia tijdens de 
kerkdienst op de boot. 

De voorganger draagt tijdens zijn liturgisch dienstwerk vanzelfsprekend ook liturgische 
gewaden (§ 3.1, 2). Het dragen van liturgische kledij past in zijn visie op de liturgie, die hij 
wil verstaan als feest rondom de verrezen Heer en een ontmoetingsplaats van de mensen 
met God. Op zo’n ontmoeting bereid je je voor door je geestelijk en lichamelijk te zuiveren 
en kleed je je op gepaste wijze (§ 4.3, N53). In zijn functie, die van voorganger, betekent dat, 
dat hij zich kleedt in liturgische ambtskledij. Maar ook naar zijn kerkgangers toe heeft zijn 
liturgische kleding betekenis. Het gewaad maakt voor hen duidelijk wat hij is: degene die de 
leiding heeft in de kerkdienst en voor hen zal bemiddelen bij God. Dat de voorganger zich 
hult in liturgische ambtskledij beantwoordt aan de verwachtingen, die zijn kerkgangers vanuit 
hun eigen kerkelijke referentiekader hebben.650 

Parafernalia zijn er weinig in de recreatiezaal van de boot, die elke zondag wordt omge-
bouwd tot kerkzaal. Ze zijn te tellen op de vingers van een hand en ze kunnen bijna allemaal 

649  Deel II, hoofdstukken 2, 6 en 8, telkens § 4.3.
650  Vgl. ook Deel II, hoofdstuk 3, § 4.4.
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op één tafel staan. Er staat een (opgeplakte) Maria-icoon op een ezeltje op de altaartafel met 
het oog op de Oosters-orthodoxe broeders. Er staat een kruisbeeld op het altaar tussen kaar-
sen, die vanwege de brandweer niet branden mogen; er is een oplossing gevonden in de vorm 
van een uitholling in de kaarsen, waarin namaak waxinelichtjes op batterijen zijn geplaatst. 
Er staat naast het altaar ook een paaskaars (van 2007), die met datzelfde doel is uitgehold en 
waarvan het licht, dat wordt rondgedragen als Christussymbool (overdag) nauwelijks nog 
zichtbaar is. Sinds de Schipholbrand651 zit de schrik er bij de Dienst Justitiële Inrichtingen 
(DJI) goed in en heeft de brandweer het op de brandgevaarlijke boot voor het zeggen.652 Er 
zijn kunstbloemen op de als altaar aangeklede tafel en een van de ingeslotenen heeft nog maar 
pas geleden een wandkleed met een voorstelling van de Bergrede gemaakt.

Voor de voorganger is het altaar het vertrekpunt om naar de mensen toe te gaan. Het is 
het begin van een beweging naar hen toe, die uitgaat van God zelf. Die is present op het altaar, 
dat als de Verbondsark van het Eerste verbond zijn Sjekina, zijn inwonende Aanwezigheid, 
draagt. Maar in zijn – op andere momenten overigens ‘sterke’ – rituele gedrag brengt de voor-
ganger geen reverentie aan het altaar, noch aan de icoon of aan het kruisbeeld, die erop staan. 

Terwijl de voorganger de paaskaars ronddraagt door de kerkruimte en er de kerkgangers 
mee zegent en ze toewenst dat zijn Licht mag schijnen in hun leven, begroet hij of vereert hij 
hem niet alvorens er de rondgang mee te beginnen. Het is een van de belangrijkste tekens van 
de presentie van Christus in de viering – de voorganger zal de eerste zijn om dat te beamen 
– maar er valt aan dit teken geen bijzondere aandacht ten deel. Die omissie doet de paaskaars 
aan betekenis inboeten. Dat wordt nog versterkt, doordat de paaskaars tegelijkertijd met de 
twee altaarkaarsen wordt aangemaakt, wat de indruk wekt, dat het in dat ritueel slechts gaat 
om het aansteken van kaarsen.

Iets dergelijks valt te zeggen van de Bijbel, die als evangelieboek tijdens de kerkdienst 
wordt binnengebracht. Het ritueel vertoont eerder trekken van het binnendragen van het 
evangelieboek in de Byzantijnse Ritus dan van het aandragen van het evangelieboek in de 
Romeinse Ritus.653Als evangelieboek is deze Bijbel eveneens een belangrijk liturgisch sym-
bool van Christus, die binnentreedt in zijn kerkgemeente. In een Woord- en Gebedsdienst 
is het evangelieboek zelfs het belangrijkste symbool van zijn aanwezigheid. De voorganger 
onderstreept tijdens de intocht met het boek het belang van dit boek met zijn hele lichaam: 
hij heeft zijn hand op het hart en hij danst en zingt “alleluia”, ‘Looft de Heer”. Om bij het altaar 
gekomen het boek neer te leggen en het Hoge Woord te lezen uit een zelf vervaardigd litur-
gieboekje (§ 4.3). 

651  “De ‘Schipholbrand’ was een brand die op donderdag 27 oktober 2005 in het cellencomplex op Schiphol-Oost bij Oude 
Meer woedde. Door de brand kwamen elf gedetineerde illegalen om het leven en vielen er vijftien gewonden, onder wie ook 
enkele bewaarders” [bron: Wikepedia, laatst geraadpleegd 3 februari 2011].
652  Vgl. voor de eisen inzake brandveiligheid en de toelaatbaarheid van kaarsen in de eredienst MEMO BRANDVEILIGHEID 
(2009), waarin op grond van het grondrecht van godsdienstvrijheid onder voorwaarden het gebruik van “open vuur” (lees: 
kaarsen) zijn toegestaan. Op de boot is men wellicht dus ‘roomser dan de paus’. 
653  In de Byzantijnse Ritus wordt het evangelieboek, begeleid door kaarsen en wierook, in de kerkruimte binnengedragen 
vanuit het heiligdom achter de iconostasis, hoog opgeheven getoond aan het kerkvolk (“Wijsheid, staat op! Laat ons Christus, 
de Wijsheid, het Woord van God, aanbidden”), en door de Koninklijke Poort weer het heiligdom binnengedragen. Dan 
begint de lezingendienst, waarin het evangelie ter bestemder tijd uit het evangelieboek zal worden voorgelezen vanaf een 
daartoe neergezet analogion (verplaatsbare ambo), of ‘uit de hand’. Het ritueel verbeeldt de intrede van Christus, de Liturg, 
in zijn heiligdom; vgl. BYZANTIJNS LITURGIKON (1991), 253. In de Romeinse Ritus wordt het evangelieboek bij de 
intredeprocessie meegedragen en op het altaar neergelegd. Als de tijd gekomen is om het evangelie te lezen wordt het, 
eventueel onder begeleiding van kaarsen en wierook, vanaf het altaar naar de ambo gedragen, vanwaar het evangelie zal 
worden verkondigd; vgl. ALTAARMISSAAL (1979), Algemene Inleiding, nrs. 93-94, 55-56; nr. 131, 61-62 en Orde van Dienst, 
nrs. 11-12, 615-616. 
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4.5. De rolverdeling tussen voorganger en kerkgangers en hun interactie
De voorganger spreekt zijn kerkgangers aan met de oude christelijke en liturgische aan-

spreektitel “(zusters en) broeder(s)” (§ 3.2, B90-92, B101). Hij staat daarin alleen. De andere 
voorgangers, die aan mijn onderzoek meewerkten, gebruikten deze aanspreking niet, als zij 
zich tot hun kerkgangers richtten. Ik merkte dat al eerder op.654 Een dergelijke betiteling van 
de kerkgangers plaatst de voorganger en zijn kerkgangers op gelijke hoogte en lokt extra uit 
tot interactie, tot ‘meedoen’ en ‘meemaken’.655 Wie van de “zusters en broeders” wil ‘meedoen’, 
krijgt daartoe ook alle ruimte. Twee kerkgangers, die met hun zang wilden bijdragen aan de 
viering, werden daartoe in de gelegenheid gesteld, de een voor en na de kerkdienst, de ander 
in het begin daarvan (§ 3.2, 09.46-09.48; 09.56; 10.42). De voorganger zegt daarover, dat 
wanneer iemand zich meldt om in de kerkdienst een gebed te bidden of om te zingen, hij 
meent deze persoon niet te mogen afwijzen, zelfs niet wanneer hij dat wil doen in zijn eigen 
en voor de anderen onbekende taal, omdat iedere aanwezige in de kerkdienst zich moet kun-
nen richten tot God, die een “God (is die alle talen) verstaat (…) (en ook een) (…) God (is) 
van alle naties en volkeren”. De voorganger zal daarvoor daarom een gepast moment zoeken 
en aanwijzen in de orde van dienst.

Maar er is meer. De voorganger wil zich met deze aanspreking van de kerkgangers niet al-
leen voegen in een eeuwenoude rituele traditie, hij wil er ook daadwerkelijk mee tot uitdruk-
king brengen, dat de vreemdelingen, voor wie hij pastoraal werkzaam is, deel uitmaken van 
de familia Dei, wat ik voor de gelegenheid zou willen vertalen met ‘Gods huisgezin’. Dat is een 
betekenisvolle duiding van de kerkgemeenschap in de vreemdelingenbewaring, waar de sans-
papiers dag in dag uit ervaren, dat zij door de samenleving ongewenst zijn. De voorganger 
gaat anders met hen om dan alle anderen, door de week, als hij in zijn gesprekken met hen 
een fundament probeert te leggen voor de zondagse kerkgemeenschap (§ 4.2.2), en op zon-
dag in het ritueel van de liturgie. Zo maakt hij zijn pastorale motto “Pour Dieu personne n’est 
étranger” waar. Dat uitgangspunt biedt de kerkgangers een nieuw en ander zelfbewustzijn, 
waar zij in de kerkdienst ervaren, dat zij, zoals de voorganger het in een van onze gesprekken 
verwoordt, “bij God een thuis hebben”, waar zij gewenst en welkom zijn.

Zoals de voorganger zijn kerkgangers als zijn “broeders” ziet, zo ziet hij zichzelf als hun 
geestelijk vader. Hij tekent achter op het liturgieboekje voor de orde van dienst met de zelf-
bewuste titel “father N.N., le père N.N.”. Zo spreken zijn kerkgangers hem ook aan. ‘Vader’ is 
een oude liturgische titel voor een (gewijde) celebrant. De liturgische betekenis van deze titel 
is voor de voorganger niet de enige en denkelijk ook niet de eerste reden656 om hem te gebrui-
ken. Maar het gebruik ervan ook in liturgisch verband versterkt de familiale dimensie van de 
vierende kerkgemeenschap op de boot. 

Dat de voorganger naar de kerkgemeenschap op de boot kijkt vanuit dit familiale perspec-
tief, moge ook blijken uit de tribale metafoor, die hij opvoert, waar hij zijn verkondigende taak 
omschrijft: het evangelie als voedsel voor de grootfamilie van het dorp voor de toekomende 
tijd en de uitleg daarbij in de preek als op smaak brengende specerij (§ 4.2.2, N52). In de vie-
ring kwam dit perspectief het sterkst naar voren in de uitnodiging aan de kerkgangers om te 
bidden om zegen. Daarin werd hen gevraagd om met lijf en leden uitdrukking te geven aan 

654  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 4.4, aantekening 319.
655  Vgl. Ibidem, § 4.5.
656  In sommige inrichtingen van Justitie heet de katholieke geestelijke verzorger, mannelijk én vrouwelijk, vanuit het 
verleden ook vandaag de dag nog wel ‘de pater’, maar dat lijkt voor de voorganger geen reden om zich “vader” te noemen. 
De titel geeft naar de ingesloten vreemdelingen toe vooral aan, dat men met een katholieke pastor te maken heeft en niet 
met een dominee. 
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het besef, dat zij allen “kinderen van één Vader” zijn, door elkaar een hand te reiken en zo een 
keten te vormen (§ 3.2, B105). In lijn met de idee, dat de kerkgemeenschap op de boot Gods 
eigen huisgezin is, ziet de voorganger haar, ecclesiologisch correct, ook als een volwaardige 
particuliere kerk. Dat kwam tot uiting, toen hij de kerkganger, die als extra lied tot besluit van 
de samenkomst We are the World zou zingen, voorstelde om in plaats daarvan te zingen “We 
are the church” (§ 3.2, 10.42).

Ondanks deze hooggestemde ecclesiale visie op de kerkgemeenschap van de boot, waren 
de kerkgangers eerder geneigd de viering ‘mee te maken’ dan ‘mee te doen’. Dat kwam niet 
zozeer tot uiting in de responsen die de kerkgangers geacht werden te geven op de voorganger 
– dat deden ze allen – maar wel in de samenzang. Het eerste lied, Christ the Lord is risen today, 
werd naar de zin van de voorganger in het Nederlands niet voldoende meegezongen. Hijzelf 
was tijdens het zingen van het lied achter het altaar blijven staan. Onder de andere liederen 
die in de orde van dienst waren voorzien gebeurde dat niet meer. De voorganger stimuleerde 
de samenzang door al dirigerend in de middengang tussen de kerkgangers heen en weer te 
lopen (§ 3.2, B95; B97; 10.08; B104).

De rolverdeling tussen voorganger en kerkgangers wordt eveneens bepaald door het fa-
miliale perspectief, van waaruit de voorganger de kerkgemeenschap benadert. Hij deelt zijn 
voorgangerschap niet. Hij leest, als de ‘aardse’ vader van ‘Gods huisgezin’, het evangelie zelf 
voor in het verlengde waarvan hij de lezing ook uitlegt; hij is als zodanig ook de voorbid-
der van de gemeenschap en bidt zelf zijn persoonlijke voorbeden voor wie hem zijn toever-
trouwd. Maar dat sluit daadwerkelijk ‘meedoen’ van de “zusters en broeders” niet uit. Zoals 
we hierboven zagen respecteert hij een eigen inbreng van hun kant in de viering, hoewel hij 
die inbreng formeel niet beschouwt als een onderdeel van de viering (§ 3.2, B92 en 4.2.1). Bij 
het lichtritueel is een rol weggelegd voor de beide bij de kerkdienst aanwezige vrijwilligsters, 
die naar de kerkgangers toe het ontsteken van het licht verklaren door het uitspreken van een 
bede om licht in een aantal voor de kerkgangers herkenbare situaties. Tot wie zij zich richten, 
blijft in het midden. Het kan God zijn, maar ook de kerkgangers kunnen de adressanten zijn 
van de wens om licht. Een van de kerkgangers wordt uitgenodigd om als symbool van het 
‘andere licht’, dat de vaak duistere levensomstandigheden van mensen moge verlichten, de 
altaarkaarsen en de paaskaars aan te maken. Maar het is ten slotte de voorganger zelf die aan 
het slot van het ritueel zegenend rondgaat met het Licht van de verrezen Heer, biddend voor 
‘zijn’ mensen, dat zijn Licht hun leven mag verlichten (§ 3.2, 09.59). 

4.6. Ervaring, beleving en toe-eigening van de voorganger en de kerkgangers
De voorganger heeft aan de kerkdienst van 26 april 2009 een positieve indruk overgehou-

den. Hij heeft er, zoals hij zegt, “zijn geloof in tot uitdrukking kunnen brengen”. Zijn kerk-
gangers hadden hem teruggegeven, dat de kerkdienst op hen indruk gemaakt had en dat de 
boodschap, die de voorganger aan hen wilde meegeven, bij hen was overgekomen. Er was een 
aantal Franssprekende kerkgangers dat – omdat het evangelie in het Frans gelezen was – graag 
ook een Frans lied gezongen zou hebben om daarin hun gevoelens te kunnen uiten. De voor-
ganger staat, zoals we in vorige paragrafen (§ 4.3 en 4.5) zagen, niet onverschillig tegen deze 
wensen, omdat de liturgie immers een activiteit is van Gods volk, waarin ook de verwachtin-
gen van dat volk gehonoreerd zouden moeten worden. Het is in zijn ogen niet uitsluitend aan 
de voorganger te bepalen, wat er gebeuren moet. Dat doet, zoals de voorganger het uitdrukt, 
idealiter de hele verzamelde “familie van God”, die in de liturgische bijeenkomsten op haar 
eigen wijze eer brengt aan de Vader.
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In zijn retrospectie op de kerkdienst komt de voorganger ook terug op de evangelielezing. 
Zelf vindt hij ook, dat nog meer duidelijk zou moeten worden gemaakt dat “in dat boek, dat 
wordt omhoog geheven, het Woord van het Leven” te lezen staat. Hij zou het willen omdragen 
om het altaar, en er het evangelie plechtig uit willen lezen. De voorganger vertelt, dat hij van 
de kerkgangers in de gespreksgroep vragen gekregen heeft over het ritueel rondom het evan-
gelie. Toen in het najaar van 2008 door de Katholieke Bijbelstichting aan alle justitiepastores 
een Bijbel657 werd geschonken heeft de voorganger deze in eerste instantie gebruikt als evan-
gelieboek. Uit die Bijbel werd het evangelie ook daadwerkelijk gelezen. Maar het boek bleek te 
zwaar om te dragen. Bovendien kwam er ook toen al commentaar van de kerkgangers, want 
hoe kun je het evangelie, dat de voorganger meestal leest in het Engels, in die taal voorlezen 
uit een Nederlandstalige Bijbel? Bij de kerkgangers kwam dat als onwaarachtig over. In hun 
beleving van de symbolische waarde van het boek, moet het ook als een ‘echt’ voorleesboek 
gebruikt worden. De gelezen tekst moet erin gedrukt staan. Samen met zijn kerkgangers heeft 
de voorganger naar een oplossing gezocht. In de hoop dat er ooit een voor liturgisch gebruik 
geschikte polyglotte Bijbel beschikbaar zou komen heeft de voorganger in overleg met zijn 
kerkgangers gekozen voor de huidige praktijk.

Over de receptie van de kerkdienst bij zijn kerkgangers zegt de voorganger:

N54: “In het begin van mijn pastoraat in de gevangenis was ik benieuwd, wat de mensen zullen denken enzo-
voort. Maar nu maak ik me er niet zoveel… nu maak ik me er geen zorgen meer over. Omdat eh…het is… 
het gaat om een werk, waar ik als instrument word gebruikt. En degene die echt het hart van de mensen kan 
aanraken is Iemand anders. En ik herinner me nog een preek uit het eerste begin als justitiepastor... Mijn Neder-
lands was nog niet zo goed en ik weet niet wat ik allemaal heb gezegd. Ik maakte allerlei fouten. Ik zei : ‘Jezus 
drukt bena’, in plaats van ‘benadrukt’. En ze hebben het vast niet allemaal verstaan, wat ik zei. Maar ik heb een 
voorbeeld genomen van iemand, die in de put was gevallen en de anderen die liepen er langs en die wilden wel 
helpen, maar die wisten niet hoe het moest. Tot er iemand zei: ‘Goh, ik laat een ladder in de put zakken en dan 
kun je naar boven komen. Ik heb dat verhaal toen uitgelegd. De mensen hebben er om gelachen. Ik ging naar 
huis met een slecht gevoel, vanwege al die fouten. Ik dacht dat de mensen er niks van zouden begrijpen. Drie jaar 
later kreeg ik een brief van iemand, die toen in de kerkdienst was en naar mijn preek geluisterd had. Hij schreef: 
‘Pastoor, ik was een paar jaar geleden in jouw kerkdienst, toen je zei: ‘Jezus drukt bena’ en toen heb ik tijdens de 
thee- en koffiepauze na afloop tegen jou gezegd: ‘In Nederland zeggen we: ‘Jezus benadrukt’. Misschien herinner 
je je dat niet meer van mij. Maar nu begrijp ik jouw voorbeeld: die ladder. Ik was hartstikke met drugs bezig, maar 
ik heb die ladder, waarover jij gesproken had, gevonden en nu ben ik helemaal boven’. Nou, dat had ik helemaal 
niet verwacht, en toen dacht ik, ja, als Hij het is, die het werk doet, hoef ik me niet druk te maken. Dan komt het 
allemaal goed…” 

Het verhaal van de voorganger illustreert, hoe hij zijn liturgisch voorgaan beleeft: als een 
werk in dienst van de Heer van de Kerk. Het vertrouwen in de medewerking van de Heer is 
geen vermetel vertrouwen. De voorganger doet er alles aan om zijn kerkdiensten optimaal 
te laten verlopen. Maar de overtuiging dat het zaad, dat hij zaaien mag, door de Heer zelf tot 
wasdom wordt gebracht zet zijn inspanningen in een transcendentaal perspectief. Hijzelf en 
wat hij doet in de viering om zijn kerkgangers aan te spreken, zijn instrumenten die God inzet 
om de harten van zijn mensen te raken. 

De voorganger brengt die overtuiging tot uitdrukking in zijn liturgische attitude. Hij blijft 
niet in wat hij “het priesterkoor” noemt, maar hij gaat naar de mensen toe, zoals God naar 

657  DE BIJBEL (1995).
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ons toekomt. Zo ziet hij de begroeting van de kerkgangers aan het begin van de dienst, de 
woorden die hij tegen ze spreekt tijdens de viering, het ritme dat hij al doende in de kerk-
dienst brengt. Zo ziet hij ook het voorzingen van liederen. Het gaat niet om geweldige zang 
van de voorganger, maar om uitnodigend en prikkelend voorzingen, zodat de kerkgangers als 
vanzelf gaan meezingen en zij als uit één mond zingen kunnen. Een voorganger moet zich 
niet op de eerste plaats stellen, want dan komt God op de tweede plaats. Het is goed als de 
voorganger getalenteerd is om voor te gaan, maar het gaat om de eer van God, die niet in de 
schaduw gesteld mag worden. En het gaat om de mensen, met wie God begaan is en die de 
voorganger mag voorgaan op de weg naar God toe in hun vreugden en verdriet. De verhalen 
van de kerkgangers probeert de voorganger af te lezen van hun gezichten tijdens de viering, 
waardoor zijn voorgaan in zijn beleving in hoge mate een improviserend karakter heeft.

Vrijwilligster N., die twee jaar geleden als diaken van de gereformeerde gemeente begon-
nen is met het vrijwilligerswerk op de boot, vindt het vieren op de boot daarom bijzonder, 
omdat er geen eigen kerkruimte is. Men wordt zo ‘teruggeworpen’ op waar het eigenlijk om 
gaat: op het geloof. De kerkdienst is belangrijk voor de ingeslotenen op de boot. Zij hebben 
de kerkdiensten nodig. Daar ervaren ze, in hun onzekere bestaan, dat ze gesteund worden en 
dat hun geloof hen op de been kan houden. “Want een ding”, zegt N., “staat vast: dat Hij met 
je meegaat”. Die ervaring kan gedeeld worden in de liturgieviering en tilt de kerkgangers uit 
boven hun eentonige dagelijkse bestaan op de boot. Daarmee verwoordt N. eenzelfde gevoel 
als we eerder omschreven hoorden door informant J. uit het HvBM2.658 Zij vertelt over haar 
eerste liturgische ervaringen op de boot:

N55: “In eerste instantie dacht ik, oké, we gaan naar de boot. We wisten helemaal niet van het bestaan. Ja, we 
hadden natuurlijk wel eens wat in de krant gelezen, en we dachten daar gaan we naar toe. En ik weet nog, dat 
ik hier kwam, ik vond het echt eng. Ik denk, o, jee, wat gaan we nou krijgen, maar dat zit een beetje meer in 
mijn persoon als dat het, eh…omdat ik altijd opzie tegen dingen, die… eh… Nou, toen zijn we hier naar toe 
gegaan en toen hebben we een gesprek gehad voor wat er nodig is.. Toen zijn we gelijk in actie gekomen voor de 
kerst. Toen hebben we een kerstattentie gedaan en toen hebben we met de kerst hier voor het eerst de kerkdienst 
bezocht. En toen waren we zo onder de indruk…Want heel onze kerst…ja, ik heb nog nooit zo’n mooie kerst 
gehad. En daar heb ik (de voorganger) voor bedankt. Ik zeg: ‘Ik heb nog nooit zo’n mooie kerst gehad als op die 
eerste kerstdag. Het is… ja, het was zo mooi apart…”.

Deze ervaring heeft ertoe geleid, dat N. uiteindelijk vrijwilligster geworden is. Eenmaal per 
maand komt ze op de boot de liturgie mee vieren. De kerkdienst van zondag 29 april 2009 heeft 
N. beleefd als een mooie, aansprekende kerkdienst. Zij vindt het bijzonder, dat de ingeslotenen 
bij de kerkdienst betrokken worden. Hun spontane inbreng in de viering wordt door de voor-
ganger gewaardeerd. Volgens N. kun je aan de kerkgangers zien, dat het hun goed doet. Dat 
de voorganger ook ruimte geeft aan emoties geeft de kerkdienst zijn kracht. Wie de kerkdienst 
meebeleeft, merkt dat er tijdens de viering een gemeenschappelijkheid groeit, die mensen met 
elkaar verbindt. Ten slotte merkt N. op, dat de tijd om te vieren veel te kort bemeten is. Zij 
heeft als vrijwilligster nauwelijks tijd om na de kerkdienst sinaasappelsap en een koekje aan de 
kerkgangers uit te delen. Een praatje maken, contact leggen, is er al helemaal niet bij.

Informant S. gaat ‘buiten’ elke week naar de kerk. Vanwege zijn geloof – hij is zevende-
dagsadventist – is dat ‘buiten’ altijd op zaterdag. Zoals hij ‘buiten’ altijd naar de kerk gaat, zo 
bezoekt hij ook wekelijks de kerkdienst op de boot. De kerkgang maakt hem rustig en geeft 

658  Vgl. Deel II, hoofdstuk 8, § 4.6, N51.
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hem een goed gevoel. Dat hij op de boot moet kerken in een recreatieruimte speelt in zijn 
beleving nauwelijks een rol. “Het gaat”, zo zegt hij, “immers niet om de ruimte; God is be-
langrijk en het horen van het Woord van de Bijbel is belangrijk”. Toch was S. vergeten, waar 
de evangelielezing van de voorafgaande zondag over ging. Ook het thema van de preek stond 
hem niet meer bij. Van S. mag de liturgieviering langer duren. En hij zou willen, dat er na de 
kerkdienst nog tijd over was voor onderlinge sociaal contact. Nu gaan de kerkgangers tijdens 
de dienst onderling zitten praten. S. vindt dat een probleem, want dat roept alleen maar agres-
siviteit op. S. zou ook graag zien, dat de bewaarders de liturgie zouden meevieren. En S. mist 
een onderlinge uitwisseling van een vredeswens in de viering. De kerkdienst ontroert S. soms. 
Dan zou hij wel willen huilen. Maar hij houdt zich in. Want naar zijn zeggen is het de heilige 
Geest, die hem aanraakt, wanneer de kerkdienst hem in zijn gemoed raakt. Daarom buigt hij, 
als dat gebeurt, zijn hoofd en droogt hij zijn tranen, omdat die aanraking van de heilige Geest 
niet alleen maar mag leiden tot verdriet, maar ook blijdschap moet geven.

Informant D. – pas gedoopt – leeft op, als hij over de kerk, de kerkdienst en zijn gevoelens 
daarbij mag praten. In zijn woorden hoor je de echo van wat de voorganger zegt. Dat er geen 
echte kerkruimte is op de boot vindt D. niet zo erg: hij zegt het de voorganger na: “Wij zijn de 
kerk”. Het enige wat er toe doet is dat er ergens een plek moet zijn, waar de gelovigen bijeen 
moeten kunnen komen “om stil te kunnen worden”. Dat laatste is een goede omschrijving 
van wat we eerder benoemden met de term ‘meemaken’.659 In de stilte kan er – zo somt D. 
op – “geluisterd worden naar het Woord, kun je tot gebed komen en God ontmoeten”. Het 
‘stil worden’, dat D. bedoeld, staat voor toe-eigening van de liturgie. Desalniettemin was ook 
D. vergeten, welke inhoud de evangelielezing en de preek hadden gehad. Dat relativeert zijn 
uitspraak, dat de stilte ruimte biedt om “ (…) (te luisteren) naar het Woord”. Dat is daarom 
een niet onbelangrijke observatie, om dat zij leert, waar een kerkganger als D. feitelijk naar 
op zoek is. Dat is meer naar een emotie, een gevoel van veiligheid en geborgenheid, dat over 
hem komt als hij in de kerk is en het ritueel ziet en hoort voltrekken dan naar een cognitieve, 
leerzame receptie van de Schriftlezing en de preek. In de stilte, die voor hem een wezenlijk 
onderdeel van de kerkdienst uitmaakt, zoekt D. de heel basale ervaring van zijn pas verwor-
ven christelijke geloof: “dat God bij hem is”. Voor D. is dat telkens weer een diepingrijpende 
en ontroerende ervaring, die hem bevrijdt van een last die hij dag in dag uit moet meedragen, 
de last die het lot van de vreemdeling is. D. heeft bij zijn toelating tot de doop ervaren, dat er 
‘voor God (…)geen vreemdelingen (bestaan)’. Die ervaring hoopt hij terug te vinden in elke 
kerkdienst, die hij meeviert. In de kerkdienst van zondag 26 april 2009 had hij biddend en 
zingend de nabijheid van God bij hem nadrukkelijk ervaren. 

4.7. Achtergebleven indruk; eerste bevindingen 
4.7.1. Karakterisering van de kerkdienst: “Pour Dieu personne n’est étranger”

In het nagesprek met de voorganger op 28 april 2009 bleek, dat de kerkganger met de 
gitaar, die voor de dienst een lied zong, dat lied bedoeld had als een welkom aan mij. Vandaar 
dat hij door de voorganger naar een plaats vlak voor mij gestuurd werd en mij een aantal 
keren vriendelijk toeknikte (§ 3.2, 09.46). Die wetenschap is ietwat beschamend, navrant en 
ontroerend tegelijk. Beschamend, omdat ik het zo niet heb begrepen. Navrant en ontroerend, 
omdat het schrijnend is te ervaren, hoe de ‘niet-welgekomenen’, ingesloten in onverdiende 
detentie, open staan voor een ontmoeting met anderen. 

De liturgieviering van 26 april 2009 ademde dat open en ontmoetende karakter van het 
begin tot het einde. De voorganger heette de kerkgangers welkom, niet alleen in zijn wel-

659  Vgl. Ibidem, hoofdstuk 2, § 4.5.
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komstwoord, maar door hen te begroeten vooraf en door hen zo nodig fluisterend op hun 
gemak te stellen en hun een plaats te wijzen. Dat laatste was niet een actie van ‘hen op hun 
plaats zetten’, maar hen een ‘plek geven’, het gevoel geven, dat zij erbij hoorden en dat ‘de kerk’ 
hen verwachtte. De oude liturgische aanspreking “zusters en broeders”, waarvan de voorgan-
ger zich bediende en die niet alleen maar als een liturgische formaliteit kan worden afgedaan, 
omdat die aanspreking consequent spontaan ook werd gebezigd, toen één van de kerkgangers 
werd uitgenodigd om een eigen lied te gaan zingen, droeg daaraan bij (§ 3.2, B90-92, B101). De 
spreuk, die de voorganger op een prominente plaats op zijn kantoor heeft hangen: Pour Dieu 
personne n’est étranger, kreeg in de liturgie en in de liturgische performance van de voorganger 
handen en voeten. 

De viering was veeltalig. De orde van dienst in het liturgieboekje was genoteerd in het 
Nederlands, Engels en Frans. De liederen, die erin waren opgenomen eveneens. Van de tekst 
van een lied, What a friend we have in Jesus, waren zelfs coupletten opgenomen in andere, aan 
mij onbekende talen. Onder de verschillende letterschriften herkende ik Armeens en Arabi-
sche schrift. De tekst van de evangelielezing was in meerdere talen, Nederlands, Engels, Frans 
en Russisch, mee te lezen. Ik heb me niet met de diversiteit naar etnische herkomst onder de 
kerkgangers bezig gehouden, maar ik veronderstel, dat de voorganger naar beste kunnen de 
teksten van de liederen en de lezing in de talen van de aanwezige kerkgangers in het liturgie-
boekje heeft opgenomen. Zelf sprak de voorganger tot zijn kerkgangers afwisselend in het 
Nederlands, Engels of Frans. De preek en de voorbeden vertaalde hij vanuit het Nederlands 
in het Engels en Frans. Net als bij zijn collega’s in andere justitiële inrichtingen, die ik bezocht 
heb, was deze veeltaligheid van de viering een instrument om de kerkdienst zo inclusief mo-
gelijk te doen zijn. Dat streven werd naar mijn gevoel doorbroken door spontane ingrepen 
van de voorganger in de voorbereide ordo. De viering werd enigszins exclusief van inhoud, 
toen de voorganger het in het liturgieboekje voorziene boeteritueel plotseling verving door 
het Afrikaanse lied om vergeving Masumu en bij het binnendragen van het evangelieboek een 
Afrikaanse Alleluia-zang inzette. De kerkgangers van niet-Afrikaanse afkomst konden in elk 
geval de portee van het lied Masumu niet bevatten. Het is de vraag of men het boeteritueel zo 
mag exclusiveren (§ 4.2.1). 

De orde van dienst, die de voorganger volgde, was die van een Woord- en Gebedsdienst 
volgens de Romeinse ritus. In het voorgesprek op dinsdag 21 april 2009 had hij weliswaar 
aangegeven, dat hij niet zozeer de Romeinse orde van dienst volgde als wel een vooral oecu-
menische, maar ook Afrikaanse ordo (§ 4.2.2), maar daarvan was in de viering van 26 april 
2009 niet zo heel veel te merken. Afgezien van het ingevoegde lichtritueel en de weglating van 
het openings- en slotgebed en de beide niet-evangelische Schriftlezingen hield de voorganger 
trouw vast aan de Romeinse ordo (§ 4.2.1). Het enige strikt oecumenisch element in de viering 
was het gezamenlijk bidden van de oecumenische versie van het Onzevader (§ 3.2, B102). Vrij-
willigster N., die ook de vieringen op de boot, die door de dominee worden voorgegaan, kent, 
zei in het interview met haar, dat die heel anders van opzet waren dan die van de voorganger. 

Wat het Afrikaanse karakter van de viering op de boot van 26 april 2009 betreft: de Afri-
kaanse orde van dienst, die uitgangspunt is voor de voorganger, de Zaïrese ordo, is anders van 
opzet dan die, welke gevolgd werd in de Woord- en Gebedsdienst op de boot. In de Zaïrese 
liturgie is er een aparte functionaris (“l’ annonciateur ou annonciatrice”) die de viering opent 
en van onderdeel naar onderdeel begeleidt; op de plaats van het boeteritueel is er een aanroe-
ping van heiligen, beginnend met Maria en eindigend met de voorouders; als een antwoord 
op de Schriftlezingen en als een voorbereiding op de Tafeldienst volgt het boeteritueel pas na 
de preek. Aansluitend aan het boeteritueel wordt een rondgang gehouden, waarbij de gelovi-
gen worden besprenkeld met wijwater. Dan wordt de vrede gewisseld en volgen de voorbe-
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den.660 De tekst, die in het liturgieboekje voor 26 april 2009 was voorzien voor het boeteritueel 
(maar die niet werd uitgesproken), vertoonde trekken van die, welke in de Zaïrese liturgie bij 
het boeteritueel wordt uitgesproken door priester en gelovigen.661

Als de voorganger het heeft over de invloed van de Zaïrese orde van dienst op zijn kerk-
diensten, moeten we veeleer denken aan zijn performance, aan de uitvoering van het ritueel. 
Die is op sommige momenten niet Westers, maar Afrikaans te noemen. Te denken valt daar-
bij vooral aan de rondgang met de paaskaars tot besluit van het lichtritueel en het rituele bin-
nendragen van het evangelieboek. Tijdens beide rituelen toonde de voorganger het Licht van 
Christus en het evangelieboek aan alle kerkgangers door de paaskaars en het boek naar alle 
windrichtingen te bewegen. Tijdens het laatste ritueel danste de voorganger door de midden-
gang naar voren (§ 3.2, 09.59 en 10.12).662 Dat is een ander dansen dan dat, wat ik meemaakte 
in andere cases.663 Op de boot was het een ritueel dansen van de voorganger. Een ander – min-
der opvallend – Afrikaans element in de performance van de voorganger is de gebedshouding 
van de voorganger. Hij bidt met open ogen – hooguit richt hij zijn blik bescheiden op de grond 
voor hem – en houdt de handen gevouwen, omdat hij bidt tot de Levende en tevens als een 
van de “broeders”. Alleen bij het uitspreken van de absolutieformule na het boeteritueel maakt 
hij een orante-gebaar, omdat hij daar niet alleen tot de Levende bidt, maar ook als represen-
tant van de Levende (§ 3.2, 10.05 en 10.29). 

Ook de spiritualiteit van de voorganger staat onder invloed van de Afrikaanse cultuur. 
Die spiritualiteit uit zich niet alleen in het uitdragen in woord en gebaar van de idee, dat de 
verzamelde kerkgemeenschap de familia Dei is. Op zich is dat evenzeer een Westers theolo-
gisch idee, dat in de Afrikaanse, Zaïrese ritus echter veel pregnanter tot uitdrukking wordt 
gebracht.664 Zij uit zich ook in het vertrouwen, dat God daarom zelf wel zal willen meewerken 
met het dienstwerk van een voorganger, zodat die – zich weliswaar ten volle inzettend – de 
liturgie toch niet van zijn eigen prestaties hoeft te laten afhangen. Dat relativeert de veelom-
vattende taak van een voorganger en schept ruimte om als voorganger zelf ook te kunnen 
vieren (§ 4.6, N54). Zij uit zich ten slotte in de overtuiging, dat de liturgie – naar de etymologie 
van het woord een act van het hele volk Gods – ook ruimte moet bieden voor ieder afzonder-
lijk lidmaat van dat volk om een eigen inbreng te mogen hebben in de liturgieviering (§ 3.2, 
09.46-09.48; 09.53-09.56; 10.42). 665

In zoverre als de performance van de voorganger Afrikaanse invloeden te zien geeft, kan 
men ook spreken van een multiculturele kwaliteit van de viering op de boot van 26 april 2009. 
Onder multiculturaliteit wil dan in dit geval op de eerste plaats de vermenging van twee litur-
gische culturen verstaan zijn: een Afrikaanse Zaïrese en een Westerse Romeinse liturgische 
cultuur. In de viering van 26 april 2009 gaf de voorganger van de boot aan zijn kerkdienst zo 
een kwaliteit mee, waardoor zowel zijn Afrikaanse kerkgangers als die van andere etnische 
afkomst zich konden herkennen en het gevoel konden krijgen in de liturgie ‘thuis’ te mogen 
komen bij God, ‘voor Wie niemand zich een vreemdeling hoeft te voelen’. 

660  NIATI (1994), 42-49 en (voor een schematische vergelijking van de Zaïrese en Romeinse ritus van de eucharistieviering): 
56-62.
661  Idem, 47- 48 en hierboven, § 3.2, B84.
662  De dansende gang hoort bij het ‘introniseren’ (het naar de ambo brengen) van het evangelieboek; idem, 73. Vgl. ook 
hierboven, Deel II, hoofdstuk 3, § 4.7.1, aantekening 375.
663  Deel II, hoofdstukken 3, 6 en 7.
664  Vgl. Bijvoorbeeld NIATI (1994), 34-35, waar hij de discussies beschrijft over de wenselijkheid van rituele aandacht in de 
liturgie voor de voorouders als behorend bij de familia Dei, die uiteindelijk vorm kreeg in de openingsriten van de Zaïrese 
mis. 
665  Ibidem. 
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4.7.2. Balans 
4.7.2.1. Ritueel-liturgische strategieën 

De voorganger zet zes ritueel-liturgische strategieën in: 

(1) Anticiperend op het rituele handelen opbouwen van een kerkgemeenschap, die zichzelf in 
de liturgie verwerkelijkt als familia Dei.

De eerste ritueel-liturgische strategie van de voorganger is er op gericht om vooraf al een 
gemeenschap op te bouwen rondom de kerkdienst, die hij beschouwt als de samenkomst van 
de leden van de familia Dei rondom de liturgische tekenen van het Licht, het Woord en het 
gebed voor elkaar. Om dat te bewerkstelligen bereidt hij de kerkdienst voor met al zijn poten-
tiële kerkgangers, in die zin, dat hij de evangelielezing van de komende kerkdienst bespreekt 
in de gespreksgroepen. Daar en in individuele gesprekken legt hij zijn oor ook te luisteren om 
te ervaren wat bij hen leeft, ten dienste van de voorbeden, die hij zal gaan bidden in de kerk-
dienst (§ 4.2.2). Tijdens de kerkdienst spreekt de voorganger zijn kerkgangers als collectiviteit 
en individueel dan ook aan met de liturgische titel “broeder(s) (en zusters)” om de idee, dat 
zij samen ‘Gods huisgezin’ vormen, te verwoorden.

(2) Ruimte bieden aan het liturgisch subject, het volk van God, om een eigen inbreng te heb-
ben in zijn eredienst.

Een tweede, hieraan gerelateerde ritueel-liturgische strategie is, dat de voorganger de li-
turgie principieel wenst te beschouwen als ‘het werk van het volk van God’, waarbinnen ieder-
een die tot dat volk behoort op gepaste wijze aan het woord moet kunnen komen. Wanneer de 
voorganger lang of kort van tevoren verneemt, dat een van zijn kerkgangers een eigen inbreng 
zou willen hebben in de komende kerkdienst, zoekt hij daarvoor een geschikt moment in de 
orde van dienst en ruimt er tijd voor in. Dat heeft tot consequentie, dat de voorganger niet 
perse vasthoudt aan de geprogrammeerde orde van dienst, maar zich daarbinnen vrijelijk 
beweegt.

(3) Inzetten van de samenzang ten dienste en ter ondersteuning van de verkondiging.
Als een derde ritueel-liturgische strategie zet de voorganger in op ondersteuning van de 

verkondiging door het lied. Liederen hebben in de ogen van de voorganger een eigen verkon-
digende functie (‘zij zijn de stokken van de hut’), die hij daarom met zorg kiest en plaatst in de 
orde van dienst (§ 3.2, passim en 4.2.2). Zo functioneert het lied Christ the Lord is risen today 
niet alleen als openingslied, maar ook als een belijdenis van het geloof in de verrijzenis en sluit 
daarmee de lichtritus af. Het lied What a friend we have in Jesus sluit het boeteritueel af en is 
op te vatten als een danklied na verkregen vergeving. Het lied God will make a way besluit de 
hele viering en geeft de kerkgangers hoop mee voor de toekomende onzekere tijd.

(4) Inzetten van de ritualiteit ten dienste van of als onderdeel van de verkondiging.
Eveneens als ondersteuning, of misschien beter, als element van de verkondiging zet de 

voorganger twee ‘sterke’ rituelen in. Dat is zijn vierde ritueel-liturgische strategie. Aan het 
slot van de lichtrite, waarmee de kerkdienst opent, stelt de voorganger alle kerkgangers onder 
het Licht van de verrezen Heer. Daarmee wil hij tot uitdrukking brengen, dat de (dagelijkse) 
duisternis van de onzekerheid, waarin zij verkeren, óók gebroken is door de verrijzenis van 
Jezus Christus. De viering wordt daardoor, niet alleen omdat zij plaats vond in de paastijd, 
maar ook naar ritueel gekenmerkt als een viering, die het paasmysterie als vertrekpunt heeft. 
Het tweede ‘sterke’ ritueel, dat de voorganger inzet, is het ritueel van het binnendragen van 
het evangelieboek, dat daardoor een sacramentele dimensie krijgt. Het boek wordt in en door 
het ritueel de drager van het levende en troostende Woord van God, dat leven en licht is voor 
de mensen (Joh. 1:4). Ook zijn verdere rituele handelen is volgens de voorganger een voort-
durend getuigenis van het geloof in het paasmysterie (§ 4.3, N53). 
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(5) Contextualisering van de liturgie door middel van de inzet van veeltaligheid. 
Om de kerkdienst toegankelijk te maken voor de kerkgangers, die uit alle windstreken 

afkomstig zijn, houdt de voorganger de kerkdienst in vele talen. Hij spreekt de kerkgangers 
aan in het Nederlands, Engels en Frans, voegt voor de Afrikanen Afrikaanse gezangen in 
en biedt in het liturgieboekje de kerkgangers de kans in weer andere talen te zingen en het 
evangelie mee te lezen. Contextualisering van de liturgie door veeltaligheid is de vijfde ritueel-
liturgische strategie van de voorganger.

(6) Toepassing in de liturgische performance van rituele gebruiken van zowel de Romeinse 
als de Zaïrese Ritus, om de kerkgangers het gevoel te geven ‘thuis’ te komen in de liturgie. 

De zesde en laatste ritueel-liturgische strategie van de voorganger is dat hij – naar eigen 
zeggen – een ‘oecumenische orde van dienst’ volgt, om alle kerkgangers het gevoel te geven in 
de liturgieviering ook daadwerkelijk ‘thuis’ te komen bij God. In feite is er in de kerkdienst op 
de boot van 26 april 2009 sprake van het volgen van een in grote lijnen Romeinse ordo, waar-
bij in de uitvoering van het ritueel Zaïrese accenten worden gelegd. Niettemin is het resultaat 
van deze performatieve, interculturele vermenging van Romeinse en Afrikaanse liturgische 
gebruiken hetzelfde. 

4.7.2.2. Thema’s voor verdere bespreking 
Zoals in alle voorgaande hoofdstukken is er als een meer algemeen geldend thema de ‘vi-

sie op liturgie en liturgisch voorgaan’ van de voorganger. Vanuit de data van dit hoofdstuk kan 
dit thema als volgt worden ingevuld: de voorganger op de boot beziet zijn voorgangerschap 
vanuit meerdere ‘ingangen’: op de eerste plaats is hij als lidmaat van de familia Dei één uit 
velen, die in geen enkel opzicht boven zijn medegelovigen staat, maar aan hen gelijkwaardig 
is. Op de tweede plaats is hij binnen dat ‘huisgezin van God’ in de liturgische samenkomst 
ook een instrument door wie God handelt aan zijn kerkgemeenschap. Daarom bekleedt hij – 
als de voorganger in de liturgische samenkomst van ‘Gods eigen huisgezin’ – (re)presentatief 
symbolisch de ‘vaderrol’ en daarom wordt hij door de kerkgangers ook aangesproken als “va-
der” (§ 4.5). Als zodanig is hij de geestelijk begeleider en voorman van de kerkgangers, voor 
wie hij ook bemiddelt bij God. Hij vergelijkt zich daarbij met een profeet als Mozes (§ 4.2.2). 
En op de derde plaats is hij als liturg de representant van de Heer, de eigenlijke Voorganger 
in de liturgie.

Vervolgens verdient het meer algemeen geldend thema ‘liturgische ruimte’ een extra ac-
cent. Op de boot is er geen sprake van een eigen vaste kerkruimte, maar moet voor elke 
liturgieviering een recreatiezaal worden ingericht als ‘kerk’. In deze is de situatie op de boot 
niet anders dan in de JJI.666 Pro memorie is er onder de meer algemene thema’s nog dat van 
‘de voorbereiding van de kerkdienst’ en dat van ‘de gevierde praxis versus de voorgeschreven 
ordo’.

Er zijn een vijftal meer specifieke thema’s, die samenhangen met de ritueel-liturgische 
strategieën en ‘gevolgen’ hebben voor de ritualiteit: 

 
(1) Een eerste bijzonder thema is de inzet van zowel de ritualiteit als de samenzang als 

onderdeel van de verkondiging (§ 4.3, N53).
(2) De voorganger gaat zeer soepel om met de door hem in het liturgieboekje afgedrukte 

liturgische teksten. Hij kiest op het moment zelf als hem dat goeddunkt naar believen voor 

666  Vgl. Deel II, hoofdstuk 3. 
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andere teksten en geeft daarmee het primaat aan de ritualiteit. 
(3) Een derde, met het voorgaande thema samenhangend thema is het tijdelijk uitsluiten 

van een groot deel van de kerkgangers van het ritueel door te kiezen voor een in een Afri-
kaanse taal gezongen boetelied en een Afrikaanse Alleluia-zang.667

(4) Een vierde bijzonder thema wordt gevonden in de dichotomie in ritueel handelen, die 
ontstaat, waar de voorganger eerst plechtig het evangelieboek binnendraagt, maar vervolgens 
toch het evangelie voorleest uit zijn eigen liturgieboekje. 

(5) Het vijfde en laatste bijzonder thema is de contextualisering van de liturgie door de 
veeltaligheid.668 

667  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 6.3.3.
668  Vgl. Ibidem, § 6.3.2. 
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Hoofdstuk 1
Inzet en opzet van Deel III

1. Inzet

De acht cases, die ik in Deel II heb gepresenteerd, zijn de primaire bronnen aan de hand 
waarvan een beeld van de hedendaagse katholieke liturgie in de Nederlandse inrichtingen van 
Justitie geschetst kan worden. Die primaire bronnen zullen, wat hun bijzonderheden betreft, 
kunnen worden afgezet tegen de liturgie, die ons gegeven is in de officiële liturgische boeken 
van de Rooms-katholieke Kerk, maar ook – indien wenselijk – tegen secundaire bronnen, die 
wij vinden in publicaties vanwege het kerkelijke leerambt en in de (liturgie)theologische lite-
ratuur.669 Bedoelde bijzonderheden heb ik aan het slot van elk hoofdstuk van Deel II als met 
de ingezette ritueel-liturgische strategieën samenhangende thema’s bijeengezet.670 

In de officiële kerkelijke boeken en in de publicaties van het kerkelijke leergezag en van 
theologen en liturgiewetenschappers over de liturgie worden wij geconfronteerd met min of 
meer normatieve visies op katholieke liturgie. In de acht cases van Deel II hebben wij kunnen 
leren, hoe de voorgangers, die aan mijn studie hebben willen meewerken, als ‘rituele ma-
kelaars’ te werk gaan tussen de voorgeschreven ordo en de gevierde praxis. Hun receptie en 
toe-eigening van wat van officiële kerkelijke zijde of door theologische en liturgische experts 
over de katholieke liturgie wordt voorgehouden is de basis voor de creatie van eigen ritueel-
liturgische varianten. Dat die eigen ritueel-liturgische varianten niet in alles sporen met het 
officiële liturgische programma van de Rooms-katholieke Kerk moge duidelijk zijn geworden 
in Deel II. 

Aan de ingezette ritueel-liturgische strategieën valt af te lezen in hoeverre de voorgangers 
zich moeite gegeven hebben om hun kerkdiensten te contextualiseren, een belangrijk instru-
ment om hun kerkdiensten ‘relevant’ te maken voor hun kerkgangers.671 Wanneer en naar de 
mate waarin de context van de justitiële inrichting en de (sub)cultuur van de ingesloten kerk-
gangers een rol spelen in de rituele vormgeving van de liturgievieringen, zal er in de kerkdien-
sten een ‘dubbele beweging’ op gang kunnen komen.672 In die ‘dubbele beweging’ kunnen de 
kerkgangers ervaren, dat in de viering recht wordt gedaan aan hun leven in gevangenschap en 
hun daarbij horende levensgevoel. Het zal hun toe-eigening van de viering ten goede komen. 
Zij zullen zich erin ‘thuis’ kunnen voelen. Omgekeerd kunnen de voorgangers in die ‘dubbele 
beweging’ uitdrukking geven aan de openheid en de (gast)vrijheid, die van Godswege in de 
viering aangereikt wil worden aan de kerkgangers in hun relationeel zeer gesloten wereld.

Aan de ritueel-liturgische strategieën kunnen we ten slotte niet alleen de contextualisering 
en (inter)culturatie673 van de katholieke liturgie in de Nederlandse inrichtingen van Justitie 
aflezen; ook andere qualities of ritual 674 zijn aan de hand van de ritueel-liturgische strategieën 
op het spoor te komen. Zo leggen de ritueel-liturgische strategieën de karaktertrekken en 
daarmee uiteindelijk de identiteit van de justitiële katholieke liturgie bloot. Een inventarisatie 
en kwalificering van de in Deel II gevonden ritueel-liturgische strategieën zal dan ook een van 

669  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 4.3.1, ingang (2).
670  Deel II, hoofdstukken 2 tot en met 9, telkens § 4.7.2.2.
671  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 2.3.4 en 4.3.1, ingang (1).
672  Vgl. Ibidem, § 2.4.
673  Vgl. Ibidem, § 4.3.1, aantekening 100.
674  Vgl. Ibidem, § 4.1.1, (2).
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de fundamenten zijn voor de opbouw van het totaalbeeld van die liturgie. De met de ritueel-
liturgische strategieën samenhangende, meer algemene en bijzondere thema’s zijn evenzeer 
te beschouwen als onmisbare bouwstenen daarvoor. Geïnventariseerd en geclusterd geven 
zij aan, waar de ritualiteit (positief of negatief) bepaald wordt door de in de kerkdiensten 
ingezette ritueel-liturgische strategieën en laten zij de eventuele vragen oplichten, die daarbij 
in liturgiewetenschappelijk perspectief opkomen. Die vragen leiden bij kritische afweging ten 
slotte tot aanbevelingen ten dienste van de liturgia condenda675: de contouren van ‘de katho-
lieke justitiële liturgie van de toekomst’.

2. Opzet

In het tweede hoofdstuk van Deel III wil ik mijn in vier deelvragen uiteengelegde onder-
zoeksvraag beantwoorden.676 De vier deelvragen van de onderzoeksvraag vormen het format 
van dit hoofdstuk.

In de eerste paragraaf van hoofdstuk 2 (§ 1) wordt de vraag beantwoord, welke ritueel-li-
turgische strategieën door de voorgangers in de acht geobserveerde vieringen zijn ingezet om 
de kerkdiensten ‘relevant’ te maken voor hun kerkgangers.677 De in Deel II gevonden ritueel-
liturgische strategieën worden geïnventariseerd en bezien op dominante rituele kwaliteiten. 
Deze dominante rituele kwaliteiten van de ritueel-liturgische strategieën ‘kleuren’ in belang-
rijke mate ook de hedendaagse katholieke liturgie in de justitiële inrichtingen van Nederland. 

De tweede paragraaf (§ 2) van hoofdstuk 2 handelt samenvattend over de voorgangers, de 
‘strategen’ achter de ritueel-liturgische strategieën. Het meer algemeen geldende thema ‘visie 
op liturgie en liturgisch voorgangerschap’ speelt hierbij op de achtergrond een rol, samen met 
het thema ‘voorbereiding van de liturgie’.678 Uit de wijze, waarop de voorgangers hun liturgie 
voorbereiden, blijkt immers hoe zij hun eigen visie op liturgie en liturgisch voorgaan in prak-
tijk brengen. 

In de derde paragraaf (§ 3) van hoofdstuk 2 wordt de tweede onderzoeksvraag beant-
woord, die naar het ‘effect’ van de ritueel-liturgische strategieën op de kerkgangers (waaronder 
ook de kerkbezoekende vrijwilligers begrepen willen zijn). In deze paragraaf gaat het samen-
vattend over de door mij waargenomen reacties van de kerkgangers op de ritueel-liturgische 
strategieën van de voorgangers (§ 3.1). De kernvraag hierbij is uiteindelijk of de kerkgangers 
zich de door hen meegevierde liturgie toe-eigenen als een voor hen ‘relevante’ en ‘zinvolle’ 
liturgie, dank zij (of ondanks) de ingezette ritueel-liturgische strategieën (§ 3.2).679 

Paragraaf 4 (§ 4) van hoofdstuk 2 handelt over de ‘effecten’ van de ritueel-liturgische stra-
tegieën op de ritualiteit in de ruimste zin van het woord. Welke ‘gevolgen’ hebben de in de vie-
ring ingezette ritueel-liturgische strategieën voor het ritueel van de kerkdiensten?680 Het meer 
algemene thema ‘gevierde praxis versus voorgeschreven ordo’ staat in deze paragraaf centraal. 
Ons staan twee ingangen of middelen ter beschikking om ‘de gevierde praxis’ kritisch te be-
spreken in het licht van ‘de voorgeschreven ordo’ (§ 4.1). De eerste ingang is de structuur of de 

675  Vgl. Ibidem, § 4.3.1, ingang (4).
676  Vgl. Ibidem, § 3.2.
677  Vgl. Ibidem, § 3.2, vraag 1.
678  Vgl. voor deze met de ritueel-liturgische strategieën samenhangende algemeen geldende thema’s: Deel II, elk hoofdstuk, 
telkens § 4.7.2.2. 
679  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 3.2, vraag 2.
680  Vgl. Ibidem, § 3.2, vraag 3.
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orde van dienst van de acht bestudeerde kerkdiensten681, die ik synthetiserend ‘naar de grote 
lijn’ zal afzetten tegen de voorgeschreven ordines in de officiële liturgische boeken om zo zicht 
te krijgen op de eigenheden van de katholieke liturgie in de Nederlandse inrichtingen van 
justitie en haar afwijkingen van de katholieke liturgische traditie (§ 4.2). 

Een tweede ingang wordt gevormd door bespreking van het nog resterende meer algeme-
ne thema (‘ruimte en tijd’) en de meer bijzondere thema’s, die aan het eind van elk hoofdstuk 
van Deel II werden bijeengezet.682 Deze thema’s zijn naar hun aard in drie hoofdclusters onder 
te brengen. De eerste hoofdcluster betreft thema’s, die betrekking hebben op de (re)contextua-
lisering van de katholieke liturgie in de Nederlandse justitiële inrichtingen (§ 4.3). Deze eerste 
cluster is onder te verdelen in vier subclusters. Een eerste subcluster handelt over het meer 
algemene thema ‘ruimte en tijd’ (§ 4.3.1.1 en 4.3.1.2), veelal vaststaande contextuele factoren. 
In deze paragraaf zal ik kort ook ‘stilte’ als liturgische bouwsteen inbrengen en in samenhang 
met het meer algemene thema ‘tijd’ thematiseren (§ 4.3.1.3). De tweede subcluster betreft een 
voor justitiële inrichtingen specifiek contextueel onderwerp als ‘veeltaligheid en multicultu-
raliteit’ (§ 4.3.2).683 De derde subcluster handelt eveneens over een voor de strafinrichtingen 
bijzondere contextuele kwestie, namelijk over het ‘boeteritueel’, dat in de liturgievieringen tot 
een rituele vertaling zou moeten leiden van de meest dominante contextuele kwaliteit van 
leven in een penitentiaire inrichting. Dit thema bepaalt het penitentiaire karakter van de ka-
tholieke liturgie in de strafinrichtingen in hoge mate (§ 4.3.3).684 Ten slotte breng ik bijzondere 
thema’s, die betrekking hebben op de inzet van elektronische media, zoals cd’s en Powerpoint-
presentaties in een vierde subcluster van dit eerste hoofdcluster onder (§ 4.3.4).685

In een vierde deelparagraaf (§ 4.4) bespreek ik kwesties, die vooral betrekking hebben op 
de tweede hoofdcluster, die van bijzondere thema’s rondom de Dienst van het Woord. In deze 
cluster komen die thema’s ter tafel die samenhangen met het het rituele handelen tijdens de 
Woorddienst. De vraag waarom een meertal Schriftlezingen toch de voorkeur verdient boven 
de in de justitiële inrichtingen gangbare praxis om slechts één (evangelische) lezing te lezen 
wordt aan de orde gesteld (§ 4.4.1). Ten slotte wordt in deze deelparagraaf aandacht besteed 
aan de ondersteunende kerkzang (§ 4.4.2).

De derde cluster is gewijd aan de bijzondere thema’s, die tijdens de observaties zijn op-
gekomen rondom de Dienst van de Tafel. De thema’s uit die cluster worden besproken in de 
vijfde deelparagraaf van paragraaf 4 (§ 4.5). Allereerst staat de kwestie van een agapèviering in 
de kliniek686 versus de eucharistieviering op de rol, evenals de benoeming door de voorganger 
van deze viering als een niet-officiële liturgie. In dit kader wordt ook de vraag aan de orde ge-
steld, hoe een viering rond brood en wijn, voorgegaan door een niet-priester in het algemeen 
te waarderen is (§ 4.5.1). Op de tweede plaats is er de vraag naar de de wenselijkheid van 
de verbinding van een Communiedienst aan een Dienst van Woord- en Gebed en de meest 
geschikte vormgeving daarvan (§ 4.5.2). Tenslotte is er de liturgie van de eucharistie. Eerst 
wordt in deze deelparagraaf het probleem aan de orde gesteld, dat wat de eucharistieviering 
(als exemplarisch voor de sacramentenbediening) betreft dreigt, wanneer er geen priesters 

681  Zie voor deze structuurschema’s steeds de figuren in § 4.2.1 van elk hoofdstuk van Deel II.
682  Vgl. voor dit met de ritueel-liturgische strategieën samenhangende resterende algemeen geldend thema en voor de 
bijzondere thema’s: Deel II, elk hoofdstuk, telkens § 4.7.2.2.
683  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 6.3.2. Het specifiek contextuele thema van de oecumenische samenwerking (vgl. Deel I, 
hoofdstuk 2, § 6.3.1) wordt aan de orde gesteld in Deel III, hoofdstuk 2, § 1.
684  Vgl. Ibidem, § 6.3.3.
685  Vgl. Deel II, hoofdstukken 3, 7 en 8, telkens § 3.2.
686  Ibidem, hoofdstuk 2.
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meer beschikbaar zullen zijn voor het rooms-katholieke justitiepastoraat. Vervolgens ga ik in 
op de eucharistieviering in het HvBM1, die om een nadere beschouwing vraagt. De vrijheid 
van handelen en formuleren van een voorganger staat in deze subparagraaf ter discussie (§ 
4.5.3). 

In een zesde deelparagraaf van paragraaf 4 (§ 4.6) wordt in het licht van al het boven-
staande mijn vierde onderzoeksvraag, die naar de inpasbaarheid van de ritueel-liturgische 
strategieën in de (brede) liturgische traditie van de Rooms-katholieke Kerk, beantwoord.687 Ik 
zal dat doen vanuit het perspectief van het functioneren van de rooms-katholieke justitiepas-
tor als ‘rituele makelaar’.

In een laatste en afsluitend hoofdstuk 3 wordt aan de hand van aanbevelingen, die zich 
aandienen vanuit de status quo van de katholieke liturgie in de Nederlandse inrichtingen van 
Justitie, vooruitgekeken naar de liturgia condenda, de mogelijke contouren van ‘de katholieke 
justitiële liturgie van de toekomst’.

687  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 3.2, vraag 4.
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Hoofdstuk 2
Balans en perspectief:

De hedendaagse katholieke liturgie 
in de Nederlandse inrichtingen van Justitie 

1. Inventarisatie en kwalificering van de ritueel-liturgische strategieën

Uit de eerste analyse van de observaties van de katholieke kerkdiensten, die ik eind 2008, 
begin 2009 in verschillende inrichtingen van Justitie heb geobserveerd en in Deel II van dit 
boek heb verslagen, komt een groot aantal door de voorgangers in deze vieringen ingezette 
ritueel-liturgische strategieën naar voren. In deze paragraaf wil ik die strategieën inventarise-
ren en kwalificeren.688 Met deze inventarisatie en kwalificatie beantwoord ik samenvattend en 
evaluerend mijn eerste onderzoeksvraag, die naar welke (of wat voor soort) ritueel-liturgische 
strategieën de katholieke voorgangers in de kerkdiensten inzetten om die ‘relevant’ te maken 
voor de kerkgangers.689 

Ik neem voor deze inventarisatie en kwalificatie de ritueel-liturgische strategische aanzet-
ten en tendensen, die ik in de literatuurstudie vond, als uitgangspunten. Dat zijn: een aanzet 
tot een ‘dubbele beweging’, tot een ‘open’ oecumenische oriëntatie en een flexibele omgang 
met de liturgische traditie; een tendens tot (re)contextualisering en een therapeutische strate-
gische tendens en ten slotte een mystagogisch georiënteerde tendens.690 De vraag ligt voor, in 
hoeverre deze in de literatuur gesignaleerde strategische aanzetten en tendensen door de ka-
tholieke voorgangers in de Nederlandse inrichtingen van Justitie ook daadwerkelijk worden 
geïmplementeerd in ritueel-liturgische strategieën. 

Overzien we het tableau van de in de katholieke justitiële liturgie ingezette ritueel-litur-
gische strategieën, dan valt op de eerste plaats op, dat onder de vele ritueel-liturgische stra-
tegieën er een paar maar een enkele keer voorkomen. Dat zijn de eerste ritueel-liturgische 
strategie van de voorganger in de kliniek, die een sterke oecumenische oriëntatie laat zien 
en de derde ritueel-liturgische strategie van de voorganger in de JJI, die een therapeutische 
impact heeft. Weliswaar heeft ook de vijfde ritueel-liturgische strategie van de voorganger in 
het HvBV een therapeutische trek, voor zover zij in horizontaal perspectief gericht staat op 
coping, maar voor wat haar verticale dimensie betreft is zij meer mystagogisch georiënteerd.691 
Twee conclusies mag men aan deze feitelijkheid verbinden. 

De eerste conclusie is, dat voor het merendeel van de voorgangers, die aan mijn onder-
zoek meewerkten, vieren vanuit een oecumenische oriëntatie in zoverre geen issue is, dat 
zij zonder remmingen ‘gewoon katholiek’ vieren, hetzij in een onderscheidend katholieke 
vorm (Woord- en Communiedienst; eucharistieviering), hetzij in de vorm van een katho-
lieke Woord- en Gebedsdienst, die oppervlakkig bezien uit zichzelf al veel overeenkomsten 
vertoont met een protestantse kerkdienst zonder Avondmaal.692 De toch – ook beleidsmatig 
– belangrijke ritueel-liturgisch strategische aanzet om zich bewust ‘open’ en oecumenisch te 

688  Zie voor de ingezette ritueel-liturgische strategieën Deel II, hoofdstukken 2 tot en met 9, telkens § 4.7.2.1.
689  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 3.2, vraag 1.
690  Vgl. Ibidem, § 8, met name 8.5.
691  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 4.7.2.1, ritueel-liturgische strategie (1), hoofdstuk 3, § 4.7.2.1, ritueel-liturgische strategie (3) 
en hoofdstuk 6, § 4.7.2.1, ritueel-liturgische strategie (5). 
692  Deel I, hoofdstuk 2, § 6.3.1.
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oriënteren wat de vormgeving van de kerkdiensten betreft wordt door zeven van de acht voor-
gangers hoegenaamd niet geïmplementeerd in een ritueel-liturgische strategie.693 

De tweede conclusie is, dat hoewel de voorgangers in de justitiële inrichtingen vieren in 
een context van voortdurende crisis, dit hen er niet toe uitnodigt daar in hun rituele handelen 
in de kerkdienst expliciet therapeutisch op te reageren. De vaststelling van Mirjam Sterk en 
Marcel Barnard, dat de (protestantse) liturgie in justitiële inrichtingen gekenmerkt zou wor-
den door een meer expliciet therapeutische dimensie694 wordt – althans voor wat de katho-
lieke liturgie betreft – niet ondersteund door mijn onderzoek. Men kan daaruit besluiten, dat 
de “recreatieve” of “pauzefunctie” van de liturgie (die Sterk en Barnard overigens verbinden 
aan een “kanaliserende/ontlastende dimensie”695) in de katholieke liturgieviering de overhand 
heeft. In de kerkdienst moet de sfeer vooral goed zijn en moeten de problemen, die buiten de 
kerkzaal van alle kanten op de kerkgangers afkomen, even niet voelbaar zijn. Dat gaat zelfs 
zover, dat de meeste voorgangers tot in het boeteritueel aan toe terughoudend spreken over 
misdaad en zonde en schuld en boete.696 Dat is het tegendeel van therapie: dat is collectief ver-
dringen, of minstens verzwijgen van de realiteit. Als justitiepastores (en justitiepredikanten 
toch ook?) ritueel therapeutisch handelen is dat niet op de eerste plaats in hun kerkdienst, 
maar daarbuiten, in rituelen die tijdens individuele pastorale gesprekken worden voltrokken, 
of tijdens een ritueel-liturgische reactie op calamiteiten.697 

Een groot aantal andere strategieën daarentegen komt, ook al zijn zij ingezet door ver-
schillende voorgangers, met elkaar overeen, of verschilt slechts in nuancen van elkaar. Als 
men alle overige ritueel-liturgische strategieën beziet op hun intenties en impact kan men 
constateren, dat zij voor het overgrote deel één grote wederkerige beweging tussen voorgan-
gers en kerkgangers van ‘openheid’, uitnodiging en ontvankelijkheid en van bereidheid om 
(zich) in te (laten) voeren in vieren aansturen. Uitgaande van de hierboven bijeengezette aan-
zetten en tendensen blijkt het volgende:

(1) De ritueel-liturgisch strategische aanzet om een ‘dubbele beweging’ tot stand te bren-
gen wordt in een groot aantal ritueel-liturgische strategieën verwerkelijkt. Alle acht voor-
gangers, die aan mijn onderzoek hebben meegewerkt, hebben in hun kerkdiensten ritueel-
liturgische strategieën ingezet, die bedoeld zijn om de liturgievieringen voor hun kerkgangers 
toegankelijk te maken. Onmiddellijk valt daarbij op, dat de wederkerigheid van de ‘dubbele 
beweging’ niet altijd ten volle gerealiseerd wordt: de beweging vanuit de voorgangers naar de 
kerkgangers toe is sterker dan de beweging vanuit de kerkgangers naar de voorgangers toe. 
Aan de kerkgangers worden relatief weinig mogelijkheden geboden voor een eigen inbreng in 
de voorbereidingsfase op of tijdens de viering. Vijf van de acht voorgangers (JJI, HvBV, GevV, 
HvBM2 en de boot698) bieden hun kerkgangers ruimte voor deze in het streven naar een ‘dub-
bele beweging’ toch primair geachte beweging.699 Vier van deze vijf voorgangers (de kliniek, 
HvBV, HvBM2 en de boot700) houden bij de voorbereiding van hun diensten min of meer re-

693  VAN DUN & OENEMA (1997), Woord vooraf, 1-2 en Deel I, hoofdstuk 2, § 8.2, (2) en Ad (2). 
694  STERK & BARNARD (2001), 278 en Deel I, hoofdstuk 2, § 8.3.1, (1) en (2).
695  Ibidem.
696  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 6.3.3 en e.g. Deel II, hoofdstuk 6, § 4.6, N38.
697  VAN DUN (2010), 111-113, ook 116.
698  Vgl. Deel II, hoofdstukken 3, 6, 7, 8 en 9.
699  Deel I, hoofdstuk 2, § 2.4.
700  Deel II, hoofdstuk 2, § 4.2.2; hoofdstuk 6, § 4.6 en 4.7.2.1, ritueel-liturgische strategie (2); hoofdstuk 8, § 4.2.2 en 4.7.2.1, 
ritueel-liturgische strategieën (1) en (2) en hoofdstuk 9, § 4.2.2 en 4.7.2.1, ritueel-liturgische strategieën (1) en (2).
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kening met hetzij de wensen van de kerkgangers betreffende de soort viering, hetzij met, wat 
ik zou willen noemen, een meer spiritueel-inhoudelijke inbreng van hun kerkgangers. Twee 
van de vijf laten de kerkgangers de voorbeden zelf formuleren (JJI en GevV701). Door geen 
van de voorgangers ten slotte wordt aan de kerkgangers een mogelijkheid geboden om een 
inbreng te hebben in enige vorm van nabespreking van de kerkdiensten en van wat zij daarin 
meemaakten en beleefden en hoe zij zich de afgelopen kerkdienst hebben toegeëigend. Het 
belang van een evaluatie van de kerkdiensten is gegeven met de inzet van ritueel-liturgische 
strategieën zelf: zij roepen immers reacties op bij de kerkgangers, die aanleiding kunnen zijn 
voor bijsturing bij een herhaalde inzet ervan, of kunnen leiden tot de inzet van nieuwere 
ritueel-liturgische strategieën.702

(2) Met de ritueel-liturgische strategieën, die een ‘dubbele beweging’ in de vieringen op 
gang willen brengen, zijn die ritueel-liturgische strategieën die worden gekenmerkt door een 
mystagogische oriëntatie nauw verwant. De relatief sterkere beweging vanuit de voorgan-
gers naar de kerkgangers toe krijgt bij deze strategieën een ander accent en wordt om zo te 
zeggen massiever. De eerst ‘open’ uitnodiging krijgt het karakter van een ‘gesloten’ aanbod. 
Door selectief benutte rituelen (koffiedrinken vooraf (de kliniek703); een ritueel event (JJI704); 
licht- en kaarsenrituelen (de kliniek, JJI, HvBM1, HvBV, GevV, HvBM2 en de boot705), rituele 
bouwstenen (gedichten, evangelicale gebedsteksten en zang (de kliniek, JJI, HvBM1, HvBV, 
GevV, de boot706) en door priesterlijk ritueel gebruik van de sacrale zone in de kerkruimte, 
of bijzonder ritueel gedrag (HvBM1, GevM, HvBM2 707), wordt een beleving van het ‘heilige’ 
opgeroepen en een ervaring van Godsontmoeting bemiddeld, waardoor het perspectief van 
het leven(sgevoel) van de kerkgangers kan verspringen en transcendent aan het hier en nu 
kan worden gemaakt. 

(3) Een aantal ritueel-liturgische strategieën wordt speciaal ingezet om de liturgie te (re)
contextualiseren. Bij deze strategieën is de beweging vanuit de kerkgangers weer sterker. Ele-
menten uit hun actuele leefwereld, de context van het justitiële en penitentiaire milieu, wor-
den ingepast in de liturgie. Voor het merendeel dienen deze ritueel-liturgische strategieën om 
oplossingen te bieden voor het probleem van de veeltaligheid onder de kerkgangers, waarvoor 
vijf van de acht voorgangers zich gesteld zien (HvBM1, HvBV, GevV, HvBM2, de boot708). Een 
andere rituele contextualisering, die ik in vier vieringen heb aangetroffen en die wordt inge-
geven door de penitentiaire setting van de kerkdiensten, betreft het boeteritueel (de kliniek, 
JJI, GevM, GevV709). In één viering wordt in het Communiegebed expliciet verwezen naar 
“de vergeving van zonden”, waarvan het gebroken brood teken is (HvBM2710), in een andere 

701  Ibidem, hoofdstuk 3, § 3.2, 14.27 en 4.7.2.1, ritueel-liturgische strategie (2) en hoofdstuk 7, § 3.2, 11.47 en 4.7.2.1, ritueel-
liturgische strategie (4).
702  Vgl. Deel I, § 2.5, werkomschrijving (7).
703  Deel II, hoofdstuk 2, § 4.1 en 4.7.2.1, ritueel-liturgische strategie (4).
704  Ibidem, hoofdstuk 3, § 4.2.1 en 4.7.2.1, ritueel-liturgische strategie (1). 
705  Ibidem, hoofdstukken 2 tot en met 4 en 6 tot en met 9, telkens § 3.2. Voor wat hoofdstuk 7 betreft ook § 4.7.2.1, ritueel-
liturgische strategie (5). 
706  Ibidem, hoofdstuk 2, § 4.2.2 en 4.7.2.1, ritueel-liturgische strategie (5); hoofdstuk 4, § 4.2.1 en 4.7.2.1, ritueel-liturgische 
strategie (2); hoofdstukken 3, 6, 7, 9, telkens § 3.2.
707  Ibidem, hoofdstuk 4, § 4.1. en 4.7.2.1, ritueel-liturgische strategie (3), hoofdstuk 5, § 4.3 en 4.7.2.1, ritueel-liturgische 
strategie (4) en hoofdstuk 8, § 4.5 en 4.7.2.1, ritueel-liturgische strategie (2).
708  Ibidem, hoofdstukken 4 en 6 tot en met 9. 
709  Ibidem, hoofdstuk 2, § 3.2, 11.24; hoofdstuk 3, § 3.2, 11.52 en 4.7.2.1, ritueel-liturgische strategie (4); hoofdstuk 5, § 3.2 
en 4.7.2.1, ritueel-liturgische strategie (2); hoofdstuk 7, § 3.2, 11.13 en 4.7.2.1, ritueel-liturgische strategie (6). 
710  Ibidem, hoofdstuk 8, § 3.2, B84.
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gaat het om ad hoc aanpassingen van het boeteritueel aan de kerkgangers van Afrikaanse 
afkomst, die in de meerheid blijken te zijn (de boot711). Een derde contextualisering is het 
gebruik van technische hulpmiddelen, van cd’s om het zingen van een eigen liedrepertoire te 
bevorderen (JJI en GevV712) en PowerPoint-presentaties, nu eens om tegemoet te komen aan 
de visuele cultuur van jeugdige kerkgangers (JJI713), dan weer om naast de orde van dienst in 
het liturgieboekje een laagdrempelige en vooral beeldende outline van de kerkdienst te bieden 
(HvBM2714). De contextualisering van de liturgie kan ook samenhangen met harde externe 
randvoorwaarden, zoals de toegemeten tijd voor de kerkdienst in het dagprogramma die 
noopt tot weglatingen of keuzes in het te voltrekken ritueel (de kliniek, HvBM1 en GevV715). 
Maar steeds staat de contextualisering van de liturgie in wisselwerking met de ‘dubbele bewe-
ging’. Zij is te beschouwen als een voorwaarde voor het welslagen daarvan en bovendien het 
belangrijkste instrument om de kerkdiensten voor het collectief van de kerkgangers ‘relevant’ 
te maken en hen in staat te stellen de viering ‘actief mee’ te ‘maken’.716 

(4) Ten slotte zijn er ritueel-liturgische strategieën, waarbij het accent valt op aanpassing 
van de voorgeschreven ordo die voor/door de contextualisering van de liturgie noodzakelijk 
is. Deze ritueel-liturgische strategieën worden gekenmerkt door een flexibele omgang met de 
liturgische traditie en door het aangaan van experimenten. In de meeste gevallen is er sprake 
van een overlaten van de voorlezing van het evangelie aan een of meerdere kerkgangers, waar-
door de rituele verkondiging van het evangelie in afwijking van de liturgische traditie wordt 
losgekoppeld van het ambtelijke voorgaan. In twee cases is deze aanpassing aan de liturgische 
traditie uitsluitend bedoeld om een ‘actief meedoen’717 door de kerkgangers kansen te geven 
(JJI en HvBM2718). In de andere cases dient deze aanpassing om het contextuele gegeven van 
de veeltaligheid onder de kerkgangers het hoofd te bieden. In die gevallen worden voor de 
voordracht van het evangelie in andere talen dan het Nederlands meestal native speakers van 
die talen onder de kerkgangers uitgenodigd (HvBM1, HvBV, GevV719). Alle andere ritueel-
liturgische strategieën hebben een meer bijzondere verhouding van de gevierde liturgie tot 
de voorgeschreven ordo als gevolg, die kan variëren van een tamelijk vrije, experimentele 
omgang met de voorgeschreven orde van dienst (de kliniek, HvBM1 en de boot720) tot een 
min of meer getrouwe navolging daarvan (GevM en HvBV721).

De in de bovenstaande reeks (1)-(4) geïnventariseerde soorten ritueel-liturgische stra-
tegieën komen in alle cases voor. Dat leidt tot een derde conclusie, dat er wat de inzet van 
ritueel-liturgische strategieën betreft geen onderscheid te maken is naar soorten justitiële in-
richtingen. De voorgangers gaan in alle justitiële inrichtingen op eenzelfde manier te werk in 
hun kerkdiensten. Er is wel een onderscheid te maken naar het type liturgie (Woord- en Ge-

711  Ibidem, hoofdstuk 9, § 3.2, B97.
712  Ibidem, hoofdstukken 3 en 7, telkens § 3.2.
713  Ibidem, hoofdstuk 3, § 4.4 en 4.7.2.1, ritueel-liturgische strategie (6).
714  Ibidem, hoofdstuk 8, § 4.2.2 en 4.7.2.1, ritueel-liturgische strategie (7).
715  Ibidem, hoofdstuk 2, § 3.2, 12.03; hoofdstuk 4, § 4.2.1 en 4.7.2.1, ritueel-liturgische strategie (1); hoofdstuk 7, § 3.2, B67, 
B72 en 4.7.2.2.
716  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 2.3.4, 2.4 en 4.3.1, ingang (1); ook Deel II, hoofdstuk 2, § 4.5 en Deel III, hoofdstuk 1, § 1.
717  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 4.5.
718  Ibidem, hoofdstuk 3, § 3.2, 13.54; hoofdstuk 8, § 3.2, 10.57.
719  Ibidem, hoofdstuk 4, § 3.2, 10.56; hoofdstuk 6, § 3.2, 10.57; hoofdstuk 7, § 3.2, 11.16-11.20.
720  Ibidem, hoofdstukken 2, 4 en 9.
721  Ibidem, hoofdstukken 5 en 6.
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bedsdienst, Woord- en Communiedienst, agapè- of eucharistieviering722), dat in de verschil-
lende inrichtingen gevierd wordt, afhankelijk van enerzijds de kerkambtelijke status en daar-
mee gepaard gaande bevoegdheden van de voorganger en anderzijds van praktische keuzes, 
maar die diverse vormen van vieren zijn door de inzet van gelijkgeaarde ritueel-liturgische 
strategieën qua opzet en inhoud gelijk. 

Dat geeft vervolgens de conclusie in, dat het voor de voorgangers in elk geval niet zo veel 
lijkt uit te maken in welke inrichting zij moeten vieren. Het impliceert bovendien, dat de leef-
wereld van de kerkgangers door de voorgangers als het ware nogal ‘grofmazig’ wordt bena-
derd, als was zij inderdaad overal volkomen gelijk. Justitiële inrichtingen verschillen evenwel 
van elkaar door allerlei regimaire, objectieve factoren. Die factoren bepalen niet alleen de 
‘eigen’ context van iedere justitiële inrichting, maar ook en vooral de beleving van die con-
text door de kerkgangers. Ik heb bij mijn bezoek aan de boot ervaren, hoe nauw deze ‘kleine 
subjectieve context’ van de ingesloten kerkgangers luistert en hoe deze de ‘relevantie’ van de 
kerkdienst voor hen mee bepaalt.

Men zou kunnen zeggen, dat de bovenstaande vier uitgangspunten, die – zoals gezegd 
– het merendeel van de ritueel-liturgische strategieën in alle cases kenmerken – de ‘dubbele 
beweging’, de mystagogische oriëntatie, de (re)contextualisering van de liturgie en de flexibele 
omgang met de liturgische traditie – als het ware een strategisch bestek of blauwdruk voor de 
katholieke liturgie in de Nederlandse inrichtingen van Justitie lijken te vormen, een grond-
plan, waarbinnen de katholieke justitiepastores ritueel-liturgisch te werk gaan. De buitenlij-
nen van dit strategisch bestek worden gevormd door (re)contextualisering en aanpassing van 
de liturgische traditie, binnen het grondplan zijn er als pastorale grondhoudingen de gericht-
heid op een ‘dubbele beweging’ en op mystagogie. 

Deze vier uitgangspunten, die dit strategisch bestek bepalen, kunnen vertaald worden 
naar ritueel-liturgische kwaliteiten van de katholieke liturgie in de Nederlandse inrichtingen 
van Justitie. Ritueel-liturgische strategieën zijn immers primair gericht op het rituele hande-
len723, dat zij bedoelen aan te sturen. De in een viering ingezette ritueel-liturgische strategieën 
bepalen daarmee in hoge mate de ritualiteit, wat onmiddellijk gevolgen heeft voor zowel de 
vormgeving als voor de inhoud van die viering. Men kan daarom ook zeggen, dat die ritu-
eel-liturgische strategieën de grondslag vormen voor een groot aantal “identity-determining 
characteristics, traits, dimensions or tendencies”724 van die viering. De vier uitgangspunten, 
die samen een strategisch bestek voor de Nederlandse katholieke justitiële liturgie vormen, 
zouden dan ook beschouwd kunnen worden als de dominante kwaliteiten van die liturgie, 
waarmee haar identiteit voor het grootste deel is gegeven. 

2. De ‘strategen’ achter de ritueel-liturgische strategieën

Ervan uitgaande dat ritueel-liturgische strategieën als vanzelf de ‘signatuur’ dragen van de 
‘strategen’ daarachter en dat de vaststelling van het type strateeg daarom ook een vaststelling 
van het type voorganger inhoudt, wil ik in deze paragraaf trachten de voorgangers uit de acht 
cases als voorganger te typeren. 

Paul Post onderscheidt vijf mogelijke kwaliteitsprofielen of rollen van voorgangers in de 
liturgie. Een eerste voorgangersrol is die van “de profeet en onderzoeker”. Bij dit type voorgan-

722  Ibidem, hoofdstukken 2 tot en met 9, telkens § 3.2.
723  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 2.5, werkomschrijving (1)
724  Vgl. Ibidem, § 4.1.1, (2) en aantekening 69.
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gersrol ligt het accent op “inculturerend voorgaan”. In deze rol stelt de voorganger het zich tot 
zijn taak om steeds weer opnieuw verkenningen te doen naar mogelijke verbanden tussen de 
cultus enerzijds en de omringende cultuur anderzijds, bedacht op de kansen, mogelijkheden 
en onmogelijkheden die daarin verborgen gaan om tot een voor mensen van vandaag ‘rele-
vante’ liturgie te komen. Post schrijft, dat “het accent ligt (…) op visie en interpretatie, op het 
hermeneutisch aspect van het voorgaan”. 

De tweede voorgangersrol, waarbij participerend leiderschap voorop staat eerder dan hi-
erarchisch en institutioneel leidinggeven, benoemt Post met een term, die hij ontleent aan de 
psycholoog Oswald Neuberger, als “de symbolische voorganger”. 725 Een symbolische voor-
ganger “proeft” de symbolische orde van de hedendaagse samenleving, “het geheel van taal- 
en tekensystemen, zinnebeelden die gedrag aansturen”. Een symbolische voorganger tracht 
in zijn voorgaan de “spanning tussen de voorgegeven symbolisch/sacramentele orde en de 
feitelijke vierende en toeeigenende gemeenteliturgie” leefbaar te maken.

Een derde voorgangersrol is die van de “anamnetische voorganger”. In die rol is de voor-
ganger een expert, die in staat is “in een cultuur een collectief geheugen binnen te brengen, 
die via riten en mythen verleden, heden en toekomst met elkaar kan verbinden”. Het is “ac-
tueel voorgaan waarin het verleden gevierd wordt met het oog op de toekomst”. Verhalen, 
beelden en ervaringen worden door de anamnetische voorganger aangewend om tijden en 
mensen (weer) met elkaar te verbinden.

Een vierde voorgangersrol is die van de “mystagogische voorganger”, die de meevierenden 
“verrast met het ritueel, hoe vreemd in eerste instantie ook”. De “mystagogische voorganger” 
is op de eerste plaats een rituele speler, die de meevierenden het ritueel leert kennen door ze 
eraan te laten deelnemen. Eventueel nodige uitleg staat op het tweede plan; een “mystagogi-
sche voorganger” komt zo nodig later terug op het samen gevierde ritueel. 

Een vijfde rol van een voorganger, ten slotte, is die van “de rituele expert”, een rol die Post 
“basaal” noemt en waarvan volgens hem alle andere kwaliteiten of rollen afhangen. Het gaat 
hier om de rituele competentie. In het geding is de performance of zo men wil, de ars celebran-
di van de voorganger. Daaronder ressorteert onder meer een aantal basale kwaliteitskenmer-
ken, zoals het door en door kennen van de rituele spelregels, goed en verstaanbaar kunnen 
spreken (en zingen), het weten te kiezen van de juiste (poëtische) teksten, het kunnen gebaren 
en bewegen, kleden van zichzelf en aankleden van de ruimte. Post besluit zijn beschrijving 
van de vijf voorgangersrollen met: “in een ritueel is wat goed is mooi, en wat mooi is goed: 
mooie sprekende gebaren, mooie muziek, geen gemompel en gestuntel, liturgie is voor alles 
een feest, ongewoon en fascinerend in zijn verschijning”.726 

Hoe laten deze vijf mogelijke rollen van een voorganger zich verbinden met de door de 
acht voorgangers uit de cases ingezette ritueel-liturgische strategieën? Hoe zijn zij als voor-
ganger te typeren en te kwalificeren?

Bij de eerste vier rollen of kwaliteitsprofielen is het trefwoord ‘verbinding’. Dat is het geval 
bij de rol van “profeet en onderzoeker”, bij de rol van de “symbolische voorganger” en bij de 
rol van de “anamnetische voorganger”. In elk van deze rollen stelt een voorganger zich tot taak 
te ‘verbinden’: tussen liturgie en (sub)cultuur, tussen de voorgegeven symbolische orde van 
de liturgische traditie en die van de samenleving, tussen de verschillende fasen van de heils-
geschiedenis. Post tekent, waar hij het concept van het leggen van verbindingen opvoert, aan 

725  NEUBERGER (1990).
726  POST (1999a), 69-73 en idem (1999b), 15-19.
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dat negatieve verbanden ook verbanden zijn.727 Ook de “mystagogisch voorganger” verbindt: 
middels het rituele spel creëert hij een ruimte, waarbinnen de vierende mens ‘de Heilige’ kan 
ontmoeten en waarbinnen tussen ‘de Heilige’ en de mens geheimnisvolle communio tot stand 
komt. Gedragen door die communio brengt een “mystagogisch voorganger” ook een even 
geheimnisvolle communitas tot stand, een gemeenschap van gelijkgezinden, van broeders en 
zusters die – om het met christelijke terminologie te zeggen – in en door het rituele spel van 
de liturgie zich voor een tijd familia Dei voelt en weet.728 

De acht voorgangers vervullen in hun liturgisch voorgangerschap ontegenzeggelijk in min 
of meerdere mate aspecten van elke van de vier door Post eerst genoemde voorgangersrol-
len. Dat brengen hun ritueel-liturgische strategieën mee. Door hun streven naar een ‘dubbele 
beweging’ stellen zij zichzelf en hun liturgie open voor invloeden vanuit de hedendaagse sa-
menleving en incultureren zij. Door (re)contextualisering en aanpassing van de liturgische 
traditie, verbinden zij de eigen symbolische orde van de (justitiële) samenleving met die van 
de voorgeschreven ordo en de sacramentaliteit van de liturgie van de kerk. Door het (doen) 
lezen van de verhalen uit de heilige Schrift vieren zij anamnetisch, verhalen zij van de voorbije 
heilsdaden van God die zij actualiseren naar het heden en openen zij het perspectief op de 
voltooiing van het heil in de eindtijd. 

Maar als men de acht voorgangers zelf aan het woord laat over hun voorgaan, beklemto-
nen zij vooral de mystagogische kant van hun voorgangersrol. Daarbij omschrijft één voor-
ganger zijn functioneren als saamhorig met zijn kerkgangers een Godsontmoeting zoekend 
in wat zij samen ritueel doen729; door een ander worden termen gebruikt als “inleider, tochtge-
noot, sacrament”730, elders voelt de voorganger zich een speler in een (mysterie)spel.731 Weer 
een ander vindt zichzelf vooral een “mediator, bemiddelaar (tussen God en mensen)”.732 Een 
van de beide vrouwelijke voorgangers rekent het vooral tot haar taak voor haar kerkgangers 
in de liturgie ‘tekens van leven’ op te richten.733 De andere vrouwelijke voorganger, die niet zo 
heel veel ‘heeft’ met rituelen en hoge woorden, zoekt mystagogische kracht in de muziek, in de 
liederen die ze in haar vieringen zingen wil en in sfeer en bezinning en in krachtige, archety-
pische symbolen, zoals (kaarsen)licht.734 De voorganger in het HvBM2 wil “het leven vieren”, 
het leven van zijn kerkgangers tot uitgangspunt maken van zijn hermeneuse van het evangelie 
en de ritualiteit laten spreken voor zichzelf.735 De voorganger op de boot viert vanuit een we-
ten een getuige van de Verrijzenis te zijn te midden van de familia Dei, die zijn kerkgangers 
zijn, en laat de ritualiteit zijn getuigenis ondersteunen.736 De voorgangers lijken zichzelf met 
deze uitspraken en handelwijzen als “mystagogische voorgangers” te typeren. 

Maar niet altijd en niet in alle gevallen wordt deze voorgangersrol door de acht voorgan-
gers even sterk vervuld. De ‘dubbele beweging’ blijft, zoals we eerder (§ 1, (1)) zagen, soms 
onvoltooid en de liturgie – minstens op het eerste zicht – daardoor (nog) teveel ‘van de kerk’. 

727  Idem (1999a), 69.
728  Vgl. TURNER (1969), 125-130; ook POST (2009a), 137-138, DE GROOT (2009), 221 en VAN DUN (2009), 292-295 
en 305-314.
729  Deel II, hoofdstuk 2, § 4.2.2, N6 (= § 4.6, N11).
730  Ibidem, hoofdstuk 3, § 4.2.2 en 4.6.
731  Ibidem, hoofdstuk 4, § 4.3, N20 en 4.6, N23.
732  Ibidem, hoofdstuk 5, § 4.4, N27.
733  Ibidem, hoofdstuk 6, § 4.3, N36.
734  Ibidem, hoofdstuk 7, § 4.2.2, N39 en 4.5, N43.
735  Ibidem, hoofdstuk 8, § 4.2.2, N46 en N47.
736  Ibidem, hoofdstuk 9, § 4.3, N53 en 4.5.
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Aan een daadwerkelijke inbreng van de kerkgangers wordt van begin af aan weinig ruimte 
gegeven, omdat de voorgangers op drie na (de kliniek, HvBM2 en de boot737) hun kerkdien-
sten geheel alleen zonder dat iemand daar enige invloed op lijkt te hebben in de afzondering 
van hun werkkamers voorbereiden. Maar om binnen de termen van bijvoorbeeld het mys-
tagogisch pastoraat mystagogisch te kunnen vieren moet het (levens)verhaal van de kerk-
gangers uitgangspunt zijn.738 Vergoelijkend kan men aanvoeren, dat justitiepastores over het 
algemeen dag in dag uit veelvuldig gesprekken voeren met wie zich aan hun pastorale zorgen 
toevertrouwen, ambulant op de ‘ring’739, individueel of in een groep. Het pastorale contact is 
daardoor veel intensiever dan dat wat een pastor in een parochie waarschijnlijk ooit met zijn 
vele pastoranten zal kunnen hebben. In die veelvuldige contacten leren de justitiepastores hun 
kerkgangers uiteraard goed kennen en hebben ze met hen al veel ervaringen gedeeld. Naar 
die gedegen voorkennis wordt door de voorgangers evenwel niet verwezen, evenmin lijkt zij 
direct strategisch benut te worden bij de voorbereiding van de kerkdiensten. Er is meer.

Uit de voorgesprekken met de voorgangers over de voorbereiding van hun kerkdiensten 
komt ook naar voren, dat zij de liturgie in eerste instantie niet zozeer beleven vanuit het 
perspectief van de ritualiteit, maar haar in de aanvang vooral beschouwen als een (te ont-
werpen) tekst. Hun eerste voorbereidende werkzaamheden zijn dan ook erg ‘talig’ van aard. 
Alle voorgangers vertelden mij, dat zij hun voorbereidingen beginnen met het zoeken en 
lezen van de tekst van de voor de viering in het leesrooster aangewezen evangelieperikoop, 
waaromheen zij vervolgens andere met het oog op het verstaansniveau van de kerkgangers 
geschikte teksten (gedichten, gebeden en liederen), zo mogelijk in vele talen, die uit diverse 
hen ter beschikking staande bronnen komen, gaan zoeken en rangschikken. Opmerkelijk is, 
dat zes van de acht voorgangers hierbij geen gebruik (kunnen) maken van officiële liturgische 
boeken van de Rooms-katholieke Kerk als bron. Vijf van de acht voorgangers hebben die op 
hun werkplekken ook niet tot hun beschikking. 

Het eindresultaat van deze ‘talige’ voorbereiding van de kerkdienst is een collage van op 
elkaar afgestemde teksten in meestal meerdere talen. Justitiepastores en -predikanten zijn, 
zoals Paul Oskamp het omschreef, “taalacrobaten”.740 Ook het feitelijke voorgaan in de liturgie 
is voor een aantal voorgangers een tamelijk verbale zaak. Met graagte maken ze gebruik van 
‘verbindende teksten’, die niet zelden uitleggen of inleiden, wat er gezegd of gezongen gaat 
worden en wat er te gebeuren staat. Want dat is een tweede ‘vertaalslag’, die de voorgangers 
maken: een uitleg geven van de discursief symbolische taal van de Bijbel en de kerk, en zelfs 
van de ‘taal’ van de presentatieve symbolen.741 

Dit maakt het moeilijk om de acht voorgangers, die ik hier tracht te typeren, zonder meer 
“mystagogische voorgangers” te noemen, noch in de zin van het mystagogisch pastoraat, noch 
in de betekenis die Paul Post daaraan geeft. Post meent immers, dat een “mystagogisch voor-
ganger (…) hiervoor inspiratie (zoekt) in de vroegchristelijke praktijk van de mystagogie”.742 
In die vroegchristelijke mystagogische praktijk gaf men, zoals hierboven al aangestipt, aan het 
ritueel het primaat en liet dat bovendien voor zichzelf spreken. Het legde ofwel zichzelf al vol-

737  Ibidem, hoofdstukken 2, 8 en 9, telkens § 4.2.2.
738  Vgl. ook Deel I, hoofdstuk 2, § 8.4.2.
739  Woonafdelingen in (traditioneel gebouwde) inrichtingen van justitie bestaan meestal uit open woontorens met cellen op 
meerdere verdiepingen. De onderste cellen grenzen aan een groot open vloeroppervlak, in het jargon ‘het vlak’ genoemd, de 
cellen op de hoger gelegen verdiepingen aan galerijen met een balustrade, ‘ringen’ geheten. 
740  OSKAMP (2004), 56.
741  Idem, 57 en BARNARD (2001b), 116.
742  POST (1999a), 72.
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doende uit743, ofwel de “mystagogisch voorganger” legde naderhand – in een andere setting 
– het ritueel uit aan de hand van door de vierenden tijdens de viering opgedane ervaringen, 
waardoor het ervaren ritueel tot geloofservaring verdiept werd en het geloof voedde. 

Evenmin kan men het liturgische doen van de acht voorgangers als mystagogisch kwalifi-
ceren in de zin van een relatief recent document van het kerkelijk leergezag, de postsynodale 
exhortatie Sacramentum Caritatis van Benedictus XVI.744 In dit document wordt het perspec-
tief geopend op een nieuw mystagogisch catechetisch programma, aan de basis waarvan een 
nauw bepaald concept van de ars celebrandi staat. De ars celebrandi wordt in Sacramentum 
Caritatis onverkort gedefinieerd als het correct vieren van de ritus.745 Het pauselijk schrijven 
handelt weliswaar over de eucharistie, maar wat er ter zake van het beoogd mystagogisch 
catechetisch programma geschreven staat, kan in analogie geldend gemaakt worden voor alle 
andere liturgische vieringen. Nadat de paus in zijn brief de samenhang tussen de ars cele-
brandi en de actieve deelname (actuosa participatio) van de gelovigen heeft uiteengezet746 en 
heeft aangegeven, dat hij onder dat laatste vooral ook ‘actief meemaken’ verstaat747, noemt hij 
de mystagogische catechese het instrument bij uitstek om een persoonlijk engagement met en 
persoonlijke toe-eigening van het gevierde mysterie te kunnen realiseren. De paus stelt, dat 
– vanwege deze samenhang tussen de ars celebrandi en het ‘actieve meemaken’ – de ervaring 
van correct gevierd ritueel de basis is voor een “levende en overtuigende ontmoeting met 
Christus”. Die fundamentele ervaring dient verdiept te worden in “een mystagogisch proces”, 
waarin de ervaren riten allereerst worden geïnterpreteerd “in het licht van de heilsgebeurte-
nissen”, waarbinnen vervolgens in “de betekenis van de tekenen die in de riten vervat zijn” 
wordt ingevoerd (waarbij de nadruk ligt op gevoeligheid voor de tekentaal), en waarbinnen 
ten slotte de betekenis van de riten voor “het christelijk leven in alle dimensies” wordt verhel-
derd.748 Van een mystagogisch proces, zoals dat in Sacramentum Caritatis beschreven wordt, 
is, voor zover ik heb kunnen vaststellen, in het justitiële liturgisch pastoraat geen sprake. 

De conclusie is, dat de acht voorgangers in mijn onderzoek de liturgie met een zekere 
ambiguïteit benaderen. In hun ‘talige’ voorbereiding van de kerkdiensten zoeken zij als het 
ware een middel om een veilige start te maken met de voorbereidingen van hun liturgievie-
ringen. Het startpunt zoeken in bijvoorbeeld het klassieke ritueel van de voorgeschreven ordo 
lijkt minder bij hen te passen: de acht voorgangers zijn over het algemeen terughoudend te 
noemen, waar het gaat om het klassiek ritueel handelen van de voorgeschreven ordo in hun 
kerkdiensten. Die terughoudendheid is voor een deel misschien ingegeven door de ‘andere’ 
ambiance (anders dan in kerken ‘buiten’), waarin zij binnen de justitiële inrichting moeten 
vieren. Maar ze beseffen tegelijkertijd ook, dat een ‘talig’ spel in de kerkdienst niet toereikend 
is en dat ook zij niet zonder ritueel kunnen, getuige de ritueel-liturgische strategieën die zij 
inzetten om de noodzakelijke rituele dynamiek in hun viering op hun eigen manier vorm te 
geven. 

743  Vgl. LUKKEN (1999), 228-229.
744  BENEDICTUS XVI (2007); vgl. ook rkkerk.nl, Kerkelijke documentatie (juni 2007). 
745  Idem, nrs. 38-42; vgl. ook Kerkelijke documentatie (juni 2007), 24-26.
746  Idem, nr. 38; vgl. ook Kerkelijke documentatie (juni 2007), 24.
747  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 4.5 en BENEDICTUS XVI (2007), nrs. 52-55; vgl. ook Kerkelijke documentatie (juni 2007), 
30-32.
748  BENEDICTUS XVI (2007), nrs. 64; vgl. ook Kerkelijke documentatie (juni 2007), 36-37.



Hoofdstuk 2 | 375

Tegenover de gesignaleerde terughoudendheid ten aanzien van het voorgeschreven ritueel 
staat, dat de katholieke justitiepastores door hun pastorale werk juist bijzonder ritueel geëqui-
peerd zijn, zowel wat betreft individueel als collectief te voltrekken rituelen. In hun dagelijkse 
omgang met hun pastoranten voltrekken zij nogal eens individueel ritueel: zij bidden met hun 
pastoranten tijdens een persoonlijk pastoraal gesprek, lezen met hen uit de Bijbel, zegenen 
hen door handoplegging of door een kruisje te geven; zij zegenen cellen en rozenkransen en 
eventueel andere religiosa, waar hun pastoranten belang aan hechten. In het Liturgisch Werk-
boek voor Justitiepastores vinden zij een aantal andere, aan de penitentiaire context van de 
strafinrichtingen eigen individuele rituelen.749 In crisissituaties hebben zij – al dan niet over-
genomen uit het Werkboek – sterke collectieve rituelen voorhanden om met de gedetineerden 
overkomen kwaad, een sterfgeval of een zelfdoding op de afdeling, af te weren.750 Bij het vol-
trekken van al deze individuele en collectieve rituelen is er geen sprake van terughoudend-
heid of enige schroom. Dat biedt perspectief. Hun ervaring met dit ‘eigen’ rituele repertoire 
zouden zij zonder meer vruchtbaar kunnen maken voor hun kerkdiensten. 

Een teveel aan ‘taligheid’ bij hun eerste voorbereidingen zouden de voorgangers boven-
dien kunnen ondervangen, door zich door de rituele dimensie van de taal te laten uitdagen en 
inspireren. Onbewust gebeurt dat nu al. Ik wil dat aan de hand van een voorbeeld verduidelij-
ken. De rituelen die de katholieke justitiepastores zelf inbrengen in hun kerkdiensten worden 
vaak gedragen door de symbolen van vuur en licht (licht- en kaarsenrituelen). Met vuur en 
licht kunnen mystagogisch ‘sterke’ rituelen worden gecreëerd. Maar vuur en licht laten ook 
pregnant de rituele dimensie van de taal oplichten. De woorden ‘vuur’ en ‘licht’ bijvoorbeeld 
roepen diepe belevingen op bij mensen. Beide woorden worden door Marcel Barnard, met 
een beroep op de Franse filosoof Paul Ricoeur, als “gebonden taal” gekwalificeerd.751 Barnard 
citeert Marius van Leeuwen, die schrijft, dat de woorden ‘vuur’ en ‘licht’ zijn gebonden “aan 
iets wat aan de taal voorafgaat. Het is alsof de betekenissen die met het leven, de werkelijk-
heid gegeven zijn, met kracht dóórbreken in de taal. De zeggingskracht schuilt niet zozeer in 
de woorden als wel in krachten in de werkelijkheid zelf, die kennelijk tot “zegging” moeten 
komen”.752 Vuur en licht staan exemplarisch symbool voor het mysterie van het leven, voor 
“het omvattende, archaïsche en numineuze” 753, waarmee wij als mensen verbonden raken in 
het rituele spel.

Waar de acht voorgangers mystagogisch te werk gaan, creëren zij door de keuze van in de 
viering voor te dragen teksten (gedichten, gebeden, liederen) en met behulp van rituelen naar 
eigen ontwerp (het rituele gebruik van de beschikbare ‘liturgische ruimte(n)’ en vooral dus 
rituelen rondom vuur en licht) zelf situaties, die mystagogische potentie hebben. Daarom zou 
ik de acht voorgangers met Gerard Groener liever ‘mystagogische arrangeurs’754 willen noe-
men dan “mystagogische voorgangers”. Hun zorgvuldig arrangeren van de kerkdienst door 
het zoeken naar teksten, waarin God wordt gepresenteerd als een liefhebbende en verzoe-
nende Vader, hun naar God verwijzende houding in de kerkdienst (en daarbuiten) en hun 
aandacht voor een warme en veilige sfeer in de ‘liturgische ruimte’ rechtvaardigen dat. 

749  VAN DUN & OENEMA (1997), Deel A 4 en B4
750  Ibidem; vgl. ook VAN DUN (2010), 108-113.
751  BARNARD (2006), 128.
752  Ibidem en VAN LEEUWEN (2002), 70 
753  BARNARD (2006), 129.
754  GROENER (2003), 348 en 354-360 en Deel I, hoofdstuk 2, § 8.4.2.
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3. De ‘effecten’ van de ritueel-liturgische strategieën op de kerkgangers 

3.1. Toe-eigening en betekenisgeving in bij kerkgangers waargenomen reacties
Welke ‘effecten’ hebben de door de voorgangers in de kerkdiensten ingezette ritueel-litur-

gische strategieën op de ingesloten kerkgangers? Of anders gezegd: hoe reageren de kerkgan-
gers op de ritueel-liturgische strategieën van de voorgangers? Stellen zij zich open voor en-
gagerende participatie en voor interactie met de voorganger, of stellen zij zich afstandelijk en 
afwachtend, eventueel misschien zelfs afwijzend op tegenover wat er in de viering gebeurt? In 
deze deelparagraaf beantwoord ik mijn tweede onderzoeksvraag voor zover zij vraagt naar de 
waargenomen reacties van de kerkgangers op de ritueel-liturgische strategieën van de voor-
gangers.755

De reacties van de kerkgangers worden aangestuurd door hun toe-eigening van en bete-
kenisgeving aan het rituele handelen. Aan de houdingen en gedragingen, die de kerkgangers 
tijdens een kerkdienst laten zien, kunnen deze toe-eigening en betekenisgeving voor een deel 
worden afgelezen. Voor een deel, want het gedrag van de kerkgangers kan ook onder invloed 
staan van aangeleerde fatsoensnormen (‘in de kerk gedraag je je netjes’) of consumptief ge-
woontegedrag zijn. Terwijl de kerkgangers ‘voor het oog van het kerkvolk’ en in alle rust lijken 
mee te vieren, kunnen zij zich feitelijk volkomen distantiëren van wat in de kerkdienst aan 
ritueel wordt voltrokken. Pas wanneer de kerkgangers zich persoonlijk uitspreken over hun 
toe-eigening van en betekenisgeving aan het rituele handelen, zal men deze ten diepste kun-
nen leren kennen. 

De toe-eigening en betekenisgeving van de kerkgangers aan het liturgisch ritueel kunnen 
gelaagd zijn. Er kan sprake zijn van collectieve toe-eigening en betekenisgeving naast per-
soonlijke toe-eigening en betekenisgeving, die bovendien met elkaar in wisselwerking kun-
nen staan.756 De toe-eigening en betekenisgeving van de kerkdienst hoeven ook niet altijd 
constant te zijn. Martin Hoondert spreekt van een “proces van betekenisgeving, dat in de 
praktijk van het vieren plaats vindt”.757 Een “proces van betekenisgeving” impliceert, dat de 
toe-eigening en betekenisgeving aan het rituele handelen, die tijdens “de praktijk van het 
vieren” (lees: binnen het bestek van de kerkdienst(en)) plaats vinden, in beginsel in meerdere 
fasen kunnen verlopen en dat zij in elk van die fasen kunnen veranderen. 

Ik heb daarvan in twee cases voorbeelden gezien. Het eerste voorbeeld komt uit de kliniek. 
Daar begon de viering in grote saamhorigheid van voorganger en kerkgangers. De kerkgan-
gers waren in het begin collectief bereid tot ‘actief meemaken’.758 Hun collectieve toe-eigening 
en betekenisgeving waren door de strategie van de voorganger om een tafelgemeenschap op 
te bouwen tijdens het koffiedrinken vóór de kerkdienst gericht geraakt op welwillende par-
ticipatie en interactie.759 Zij begonnen geëngageerd, ‘open’ en enthousiast aan de viering. Op 
grond hiervan zou men verwachten, dat deze betrokkenheid van de kerkgangers zou voort-
duren en groeien. Het tegendeel was waar, zo bleek later uit de interviews met enkelen onder 
hen: de performance van de voorganger (met name zijn “woordenbrij”, zoals men het unaniem 
uitdrukte760), was er reden van dat zij tijdens de viering “geregeld moesten afhaken”. Uiterlijk 
lieten zij daarvan weinig merken, maar ze bleken tijdens een groot deel van de viering onge-

755  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 3.2, vraag 2.
756  Vgl. Ibidem, § 4.3.1, (3).
757  HOONDERT (2006), 67.
758  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 4.5.
759  Ibidem, § 4.1 en 4.7.2.1, ritueel-liturgische strategie (4).
760  Ibidem, § 4.2.2.
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interesseerd te zijn geraakt. Alleen toen de gast ‘van buiten’, de zanger en gitarist R., het woord 
kreeg, waren zij weer betrokken: ze waren nieuwsgierig naar wat hij te vertellen had. Het had 
betekenis voor hen, omdat R. één van hen was, die bovendien zijn detentie te boven was ge-
komen en ‘opnieuw begonnen was’.761 

Een tweede voorbeeld zag ik in de viering in de GevV. Daar leken de in groten getale 
opgekomen kerkgangers op het eerste gezicht niet bereid te zijn om in de kerkdienst te gaan 
participeren of interacteren. Zij leken zich de viering voor eigen doeleinden te hebben toe-
geëigend: een uur plezier met elkaar. Hun houding en gedrag werden door vrijwilligster J. en 
de voorganger zó geïnterpreteerd, als zouden zij de kerkdienst slechts zien als een aanloop 
naar onderlinge ontmoeting en koffiedrinken.762 Maar bij nader toezien lag dat toch genu-
anceerder. Ik kreeg de indruk, dat de kerkgangers zich vooral uitgedaagd voelden om in de 
viering als het ware een ‘eigen’ spel met de voorganger te spelen, enerzijds door wat zij zei en 
anderzijds vanwege de herhalingen daarvan in onder meer zo’n gebrekkig Spaans, dat het tot 
zowel grote hilariteit bij de Spaanstaligen als tot ergernis bij andere kerkgangers leidde.763 De 
kerkgangers gingen op deze – onbewuste – uitdaging van de voorganger in. Maar op andere 
momenten veranderden zij hun gedrag en ruilden zij hun eerste, speelse houding in voor 
een van serieuze participatie en interactie. Dat was steeds het geval als er werd gebeden, tij-
dens het kaarsenritueel (waarvoor de vrouwen vanwege de grote opkomst elkaar zelfs voor de 
kaarsentafels verdrongen764) en bij het voorbedenritueel. Daaruit mag men besluiten, dat de 
kerkgangers wel degelijk de intentie hadden om mee te vieren en dat op voor hen essentiële 
momenten ook deden. Op die momenten was er participatie en interactie, niet alleen met de 
voorganger, maar ook met de medekerkgangers die de Schriftlezing in hun eigen taal voor-
lazen, met de vrijwilligster die dat in het Nederlands deed en met de vrouwen die tijdens het 
voorbedenritueel de gelegenheid kregen om afscheid te nemen.765 

Er deed zich zowel in de kliniek als in de GevV een opmerkelijk verschijnsel voor. Wan-
neer anderen dan de voorganger stem kregen in de viering, waren de kerkgangers onmid-
dellijk meer bereid om aandachtig te zijn, of om stil te worden en te luisteren. In de kliniek 
zei informant F. – daar met mij over napratend en tegelijkertijd een voorstel lancerend tot 
verbetering van de situatie in de kerkdienst in de kliniek –, dat “het geen slecht idee is om 
anderen eens aan het woord te laten”.766 Het zou, zo zou men hieruit kunnen leren, een goede 
ritueel-liturgische strategie zijn om de kerkgangers tot ‘actief meemaken’ te brengen, wanneer 
de voorgangers méér kerkgangers dan tot nu toe het geval is geweest ‘actief ’ zouden laten 
‘meedoen’767 in de kerkdiensten. De reactie van de overige kerkgangers op een dergelijke stra-
tegie zal – zo blijkt uit deze twee voorbeelden – er een zijn van enthousiast engagement en van 
solidariteit met en respect voor zowel de medekerkganger als de voorganger.

In alle bovenstaande voorbeelden is sprake geweest van een min of meer collectieve toe-
eigening en betekenisgeving. Er was in enkele cases ook sprake van voor alle aanwezigen 
waarneembare en kenbare persoonlijke toe-eigening en betekenisgeving. Tegen de ritueel-
liturgische strategie van de voorganger in de kliniek om zich als een ‘lekenvoorganger’ te pre-
senteren en in zijn voorgaan ‘priesterlijk gedrag’ te vermijden kwam tijdens de viering open-

761  Ibidem, § 3.2, N4.
762  Deel II, hoofdstuk 7, § 4.5, N44 en 4.6.
763  Ibidem, § 3.2, e.g. B75 en 4.7.2.1, ritueel-liturgische strategie (2).
764  Ibidem, § 4.6, het relaas van informant S.
765  Ibidem, § 3.2, 11.17-11.20 en 11.47.
766  Deel II, hoofdstuk 2, § 4.6.
767  Vgl. Ibidem, § 4.5.
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lijk verzet van kerkganger C., die de voorganger kapittelde over zijn weigering de grote beker 
te nuttigen. C., die zich het in de kliniek gangbare ritueel volgens mijn andere informanten 
bijzonder heeft toegeëigend, volgde vanuit zijn eigen betekenisgeving aan dat ritueel met ar-
gusogen wat de voorganger gedurende de kerkdienst deed. Zijn eerst kritisch controlerende, 
maar participerende en interactieve houding veranderde hij op slag in een confronterende en 
afwijzende, toen hij zag wat de voorganger – tegen de rituele gewoonten in de kliniek in – met 
de grote beker deed. Hij riep de voorganger ter plekke en en plein public ter verantwoording 
over de in zijn ogen onacceptabele aantasting van het ritueel.768

J1., een van de drie informanten uit het HvBM1, zette een non-verbale, maar toch con-
fronterende en zelfs provocerende toe-eigening en betekenisgeving in, waardoor hij vooral 
zichzelf wilde profileren. J1. zei in het interview met hem, dat de kerk voor hem niet meer zo 
hoefde, omdat “hij (al) liep met Jezus”; hij was alleen naar de kerk gekomen uit nieuwsgierig-
heid; maar hij wilde zichzelf ook “opladen met geloof ”. Dat wilde J1. duidelijk laten zien aan 
de andere kerkgangers en vooral aan de voorganger. J1. had een plaats gekozen op de achterste 
rij, maar midden voor het altaar. Zo werd hij als het ware de tegenpool van de voorganger. J1. 
maakte gebruik van in evangelische kring gangbaar ritueel gedrag, waardoor hij echter ook 
spiegelde met de voorganger: vanaf de offerande tot na het Onzevader bleef hij staan voor 
zijn stoel, met de handen in een groot orante-gebaar omhoog geheven. Onder de voorbeden 
na de communie (die door de voorganger werden uitgesproken met een even groot orante-
gebaar) hernam J1. zijn eerdere orante-houding. Hij hield deze houding vol tot het einde van 
de kerkdienst, tot de zegen.769 

De toe-eigening en betekenisgeving van de meeste kerkgangers is er een die gedragen 
wordt door een bij voorbaat bijna absolute wil om te participeren en te interacteren. Het kan 
alleen maar betekenen, dat de meeste kerkgangers naar de kerk komen met de verwachting, 
dat zij in de liturgieviering iets wat voor hen waardevol is (‘relevant’ en zinvol) gaan beleven. 
De enthousiaste houding van de jeugdige kerkgangers in de JJI vóór en tijdens de kerkdienst 
is typisch voor die van het merendeel van de kerkgangers in alle door mij bezochte justitiële 
inrichtingen.770 Er zijn er onder de kerkgangers die op eigen initiatief met woord en daad 
(zouden) willen bijdragen aan het welslagen van de viering. De twee kerkgangers, die in de 
kerkdienst op de boot vooraf met de voorganger geregeld hadden, dat zij een ‘eigen’ lied zou-
den zingen in de kerkdienst, getuigden daarvan.771 De spontaneïteit, waarmee door de kerk-
gangers gehoor wordt gegeven aan verzoeken van de voorganger om naar voren te komen om 
mee te helpen bij kleiner of groter ritueel (kaarsen aansteken aan het begin van de viering; 
wierook branden; de Schriftlezing verzorgen; voorbeden formuleren; of – wanneer nodig en 
mogelijk – verdere assistentie verlenen) en de zorgvuldigheid, waarmee zij zich op taken in 
de liturgie voorbereiden en die volvoeren, is verbazingwekkend groot. In alle acht cases bleek, 
dat de ingesloten kerkgangers individueel, waar hun mogelijkheden gegeven worden om ‘ac-
tief ’ in de kerkdiensten ‘mee te doen’, met grote ‘gretigheid’ op dat aanbod reageren. Wanneer 
de mogelijkheden om ‘actief mee te doen’ door de voorganger vergeven zijn, willen zij de 
kerkdienst met dezelfde intensiteit ‘actief meemaken’. 

Er komen relatief veel ingeslotenen naar de kerk toe, en dat – naar voorgangers en kerk-
gangers zeggen – week in week uit. Hun ervaringen met de kerkdiensten in de justitiële in-
richtingen – zoals gezegd: week in week uit – heeft hen vertrouwen gegeven in de voorgan-

768  Ibidem, § 3.2, 12.02 en 4.3, N7; ook 4.7.2.1, ritueel-liturgische strategie (3).
769  Vgl. Deel II, hoofdstuk 4, § 3.2, 11.11-11.18, 11.24-11.30 en 4.6.
770  Ibidem, hoofdstuk 3, § 3.2 en 4.5 .
771  Ibidem, hoofdstuk 9, § 3.2, 09.48, 09.56, 10.42.
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gers. Dat vertrouwen is een basaal gegeven voor hun toe-eigening van en betekenisgeving aan 
de kerkdiensten. Over het algemeen zijn hun reacties dan ook positief van aard. Incidenten als 
in de kliniek met C. komen hoogst zelden voor. Wanneer er negatief wordt gereageerd, hoeft 
dat – zo bleek mij uit mijn informanteninterviews – ook niet de boventoon te blijven voeren. 
De uiteindelijke balans zal positief uitvallen. Het in het verleden gegroeide vertrouwen werkt 
kennelijk als een investering, die teleurstellingen kan opvangen. Het is, voor zover waarneem-
baar aan het gedrag en de houding van de kerkgangers tijdens de kerkdiensten, zonneklaar, 
dat zij voor het overgrote deel de kerkdiensten ervaren als voor hen ‘relevant’ en zinvol. 

3.2. Toe-eigening en betekenisgeving in interviews met kerkgangers 
Wat vertellen de ingesloten kerkgangers zelf over hun toe-eigening van en betekenisge-

ving aan de kerkdiensten? Ik bespreek in deze tweede deelparagraaf de toe-eigening en be-
tekenisgeving vanuit het perspectief van de beleving van de kerkdiensten door de kerkgan-
gers. Ik kies in deze deelparagraaf voor deze invalshoek omdat ‘beleving’ in het “proces van 
betekenisgeving” (zie hierboven) enerzijds een zekere continuïteit aangeeft en anderzijds de 
emotionele aspecten van de toe-eigening en betekenisgeving verdisconteert. 

Drie trefwoorden vallen op in de interviews, die ik onder de ingesloten kerkgangers heb 
gehouden. Inhoudelijk komen ze in alle interviews in allerlei mogelijke bewoordingen en 
omschrijvingen aan de orde. Ze vatten de betekenis, die de kerkdiensten ten diepste voor de 
kerkgangers hebben, samen: 

(1) ‘(verlangen naar) vergeving en verzoening’. 
(2) ‘(gevoel van) vrijheid’. 
(3) ‘(levens)verandering’.

Die drie trefwoorden hangen met elkaar samen. Ze geven de reden van de kerkgang aan: 
het zoeken van vergeving en verzoening voor wat er aan verwijtbare schuld is. Ze geven aan 
wat in de existentiële beleving van de kerkdienst aan gevoel achter blijft: een intense beleving 
van vrijheid midden in repressieve opsluiting. Ze geven het streven naar een nieuwe levenso-
riëntatie aan dat zich in de kerkdienst kan aandienen. De drie trefwoorden geven momenten 
aan van een complex en emotioneel proces van toe-eigening en betekenisgeving, dat in de 
kerkdiensten tot ontwikkeling komt, dat zich voortzet in de periode tussen de kerkdiensten, 
als in een soort bezinningsfase, en zich gaandeweg, van kerkdienst naar kerkdienst, steeds 
meer verdiept. In bedoeld emotioneel proces kunnen de verschillende door de drie trefwoor-
den aangeduide momenten van toe-eigening en betekenisgeving zowel parallel gaan in syn-
chronie als uit elkaar voortvloeien in diachronie. Voor een goed begrip van dat proces biedt 
de gelijkenis van Lk. 15:11-32 (het verhaal van de Verloren Zoon) een exemplarische meta-
foor. Ook in de vertelling van Lk. 15:11-32 vinden we de drie trefwoorden uit de interviews 
met de ingesloten informanten als verhaalschakels terug. Het is dan ook niet vreemd, dat 
R., ex-gedetineerde en als zanger/gitarist te gast in de kliniek, om te vertellen wat met hem 
gebeurd is spontaan teruggrijpt op het verhaal van Lk. 15:11-32.772 Het emotionele proces 
van toe-eigening en betekenisgeving, dat in de kerkdiensten tot ontwikkeling komt, zou ik 
naar aanleiding van Lk. 15:11-32 en in theologische termen dan ook willen omschrijven als 
een proces van metanoia, van bezinning en van (proberen) om (te) keren en nieuwe kansen 
te zoeken. 

772  Deel II, hoofdstuk 2, § 3.2, N4.
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Het trefwoord ‘(gevoel van) vrijheid’ heeft als het ware een scharnierfunctie in dit proces 
van toe-eigening en betekenisgeving. Het in de kerkdienst ervaren gevoel van vrijheid is ener-
zijds het resultaat van de ervaring vergeving te krijgen en verzoening te vinden, anderzijds 
opent het toekomstperspectieven. Het wordt naar zijn existentiële beleving door de ingeslote-
nen misverstaan, wanneer men er oppervlakkig onder zou begrijpen, dat in de kerk vrijheid 
alleen wordt ondervonden door de omstandigheid dat men voor de duur van de kerkdienst 
weg mag van de cel of van de woonafdeling. Die feitelijkheid is slechts buitenkant. De invul-
ling die de ingesloten informanten zelf geven aan hun vrijheidsbeleving in de kerkdienst heeft 
zowel met God te maken als met henzelf. Zij gebruiken om hun vrijheidsgevoel te omschrij-
ven relationele termen als ‘erbij horen’ (sc. bij God én de samenleving)773, ‘(bij God) thuis ko-
men’, ‘gemeenschap’, ‘saamhorigheid’ (de communitas uit de vorige paragraaf!) en kwalificaties 
als ‘veilig’, ‘warm’, ‘geborgen (zijn bij God)’ om aan te geven wat zij in de kerkdienst ervaren.774 

De ingeslotenen ervaren in de kerkdiensten “de vrijheid van de kinderen Gods” (Rom. 
8:21). Te midden van de vrijheidsbeneming en repressie, die zij dagelijks ondergaan, ervaren 
zij in de kerkdiensten, dat zij daar worden gezien en aangesproken als mensen, die – in Gods-
naam – de moeite waard zijn én blijven, ondanks wat zij hebben misdaan. In de kerkdienst 
komen vrijwilligers van ‘buiten’ om met hen mee te bidden en te vieren. Na de kerkdiensten 
knopen die vrijwilligers gesprekken met hen aan en blijken ze vooral ook voor hen te zijn 
gekomen. Desgevraagd zullen de vrijwilligers wellicht zeggen te komen, omdat dat een dure 
plicht is vanuit hun geloof (vgl. Mt. 25:36). Dat geeft de ingeslotenen niet alleen een gevoel 
van eigenwaarde terug. Het geeft hen ook het vermoeden in, dat het geloof van waaruit de 
vrijwilligers naar hen toe handelen, de moeite waard is. De orthopraxie van de vrijwilligers 
wordt voor de kerkgangers een voedingsbodem voor een eigen groeiend of zich (weer) ver-
diepend geloof. 

Naast die op zich al indrukwekkende ervaringen en belevingen horen de kerkgangers de 
voorgangers spreken over een wenkende, aantrekkelijke toekomst met een goede, vergevings-
gezinde God in diens Koninkrijk. Ze zien die woorden ‘waargemaakt’ worden in rituele han-
delingen, waaraan zij ook zelf soms mee uitvoering mogen geven. Dat zijn de gevoelens van 
vrijheid en verantwoordelijkheid, die hen ten diepste beroeren in de kerkdienst. Of, zoals een 
van mijn informanten het liever verwoordde, waardoor zij “opgetild, opgeheven (worden) 
boven het uitermate platte van deze wereld uit, van deze wereld hier, (…) de wereld van het 
HvB (Huis van Bewaring)”.775 Mijn informant sprak over “de wereld van het HvB”, waaruit hij 
zich opgetild voelde. Misschien mag men “de wereld van het HvB” zien als beeld voor de spre-
ker zelf in zijn presente leefomstandigheden. Als dat zo is, dan bedoelt mijn informant ook 
te zeggen, dat hij zich in de kerkdienst boven zichzelf, met al zijn fouten, misstappen, schuld, 
angsten en onzekerheden, opgeheven voelt. De liturgische presentie van de kerk in de justiti-
ele inrichting draagt daardoor bij aan wat een justitiële inrichting vanuit kerkelijk en pastoraal 
perspectief dient te zijn: geen plek van “Verbildung, des Müßiggangs und womöglich des 
Lasters”, maar een ‘werkplaats voor verlossing’, “ein Ort der Erlösung”.776 

Die gevoelens van vrijheid roepen bij menigeen als vanzelf het verlangen op om te streven 
naar een nieuwe levensoriëntatie, waarbinnen deze belevingen kunnen worden gecontinu-
eerd. In twee van de acht cases kwam die nieuwe levensoriëntatie heel concreet aan de orde. In 
het HvBM2 bereidde een kerkganger zich voor op het ontvangen van de initiatiesacramenten, 

773  Vgl. e.g. Ibidem, § 1.2, N3.
774  Vgl. Deel II, hoofdstukken 2 tot en met 4 en 6 tot en met 9, telkens § 4.6; voor hoofdstuk 5, § 4.6.1.
775  Ibidem, hoofdstuk 8, § 4.6, N51.
776  JOHANNES PAULUS II (2000), 11.
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op de boot had een kerkganger die onlangs nog ontvangen. Maar soms is het ook een veran-
dering van attitude, zoals in het geval van de schrijver van de brief aan de voorganger in het 
HvBM2, die getuigt van een toe-eigening van zijn in de kerkdienst opgedane ervaringen in 
mildheid, in hoop op verzoening met alle “betrokkenen en tegenstrevers in (…) (zijn) dos-
sier” en in gebed voor hen.777 

“Opgetild, opgeheven”, het zou misschien ook als ‘los gemaakt’ van het oude ik kunnen 
worden omschreven. Als men mijn informant tot spreekbuis zou mogen maken voor al zijn 
lotgenoten, die in andere bewoordingen eenzelfde gevoel van vrijheid beschrijven, zou men 
kunnen spreken van een vrijheidsbeleving als gevolg van een ervaren ‘maieutische verlos-
sing’ in de zin van het mystagogisch pastoraat.778 Dat zou betekenen, dat de ritueel-liturgische 
strategieën, die – zoals wij hierboven zagen (§ 1) – in hoge mate mystagogisch georiënteerd 
zijn, binnen de termen van wat de ingeslotenen over hun beleving en toe-eigening meedelen, 
als doeltreffend zijn te beschouwen. Men kan niet anders dan opnieuw besluiten, dat de inge-
sloten kerkgangers de katholieke kerkdiensten in de Nederlandse inrichtingen van Justitie als 
uitermate zinvol voor hen, kortom als ‘relevant’ ervaren. 

Hoe zien de bij de kerkdiensten aanwezige vrijwilligers en personeelsleden de ‘effecten’ 
van de ritueel-liturgische strategieën enerzijds op de ingeslotenen en anderzijds in het per-
spectief van hun eigen toe-eigening en betekenisgeving? 

De vrijwilligers, die ik heb geïnterviewd, zijn zonder uitzondering vol lof over de voorgan-
gers van de kerkdiensten, die zij meevierden, en zijn ervan overtuigd, dat de kerkdiensten, die 
de voorgangers met de ingesloten kerkgangers vieren en waaraan zij als relatieve ‘buitenstaan-
ders’ mogen deelnemen, voor de ingesloten kerkgangers belangrijk zijn. Zij herkennen zich 
in de ervaringen en belevingen van de kerkgangers, die ik hierboven heb trachten te schetsen. 
Het (levens)verhaal van de kerkgangers wordt volgens de vrijwilligers door de voorgangers 
in de teksten van gebeden en in de preek hermeneutisch geopend. De voorgangers zetten 
daardoor hun kerkgangers in de viering aan het denken over hun leven en nodigen hen uit 
tot nieuwe levensoriëntatie. Voor de vrijwilligers zijn de kerkdiensten in de justitiële inrich-
tingen vaak ‘relevanter’ dan de kerkdiensten, die zij ‘buiten’ in eigen parochie of gemeente 
meemaken. In de kerkdiensten in de justitiële inrichting komen ook zij zelf tot echt gebed 
en worden ook zijzelf aan het denken gezet over hun geloof en leven. Dat vloeit voort uit de 
directe manier van (aan)spreken door de voorgangers, het hangt samen met de sobere, maar 
indrukwekkende ‘eigen’ justitiële rituelen in de vieringen (het kaarsenritueel), waarbij zij met 
de kerkgangers een inbreng krijgen en ten slotte met het gemeenschapsgevoel en de sfeer, die 
de voorgangers in de kerkdiensten weten te creëren.779 

Terwijl de aanwezige personeelsleden, die mij een interview hebben willen toestaan, 
steeds benadrukken, dat zij uit hoofde van hun functie bij de kerkdiensten aanwezig zijn en 
daarom niet volledig kunnen deelnemen aan de viering, blijkt uit de gesprekken met hen, dat 
zij de vieringen wel degelijk kritisch volgen en zich er ook zelf door aangesproken voelen. 
Zij begeleiden de kerkgang van de ingesloten kerkgangers graag. Zij branden voor hun eigen 
intenties kaarsjes, zingen mee, en sluiten zich soms ook aan bij het gebed.780 Zij zien dat de 
ingesloten kerkgangers in de vieringen openingen geboden krijgen tot bezinning en dat zij na 
de diensten met een goed gevoel naar de woonafdelingen terugkeren. 

Een van de personeelsleden spreekt er zijn verwondering over uit, dat er altijd weer men-

777  Vgl. Deel II, hoofdstuk 8 en 9, § 4.6, ook hoofdstuk 8, § 4.6, N49. 
778  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 8.4.1. 
779  Vgl. Deel II, hoofdstukken 2, 4, 6, 8 en 9, telkens § 4.6.
780  Vgl. Ibidem, hoofdstuk 4, § 3.1, 1 en hoofdstuk 5, § 4.6.2.
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sen te vinden zijn onder de ingeslotenen, die er tijd (zelfs ‘lucht’ en recreatie!) voor over heb-
ben om een taak in de (meestal meerdere, elkaar opvolgende) zondagsvieringen op zich te 
nemen als koster en/of zanger in een ‘eigen’ kerkkoortje. Zijn opmerking heeft als ondertoon, 
dat de toewijding, waarmee deze ingeslotenen deze taken willen vervullen, wel moet berusten 
op een bijzondere beleving van deze aan hen toebedeelde verantwoordelijkheden.781 Volgens 
datzelfde personeelslid is ook de aanwezigheid van vrijwilligers van ‘buiten’ in de kerkdien-
sten als een groot goed aan te merken. Hun kerkbezoek draagt bij aan de positieve gevoelens, 
die bij de ingesloten kerkgangers na de kerkdienst achterblijven. Indirect bevorderen de vrij-
willigers daarmee het detentieklimaat in de inrichting. Kerkdiensten hebben ook een externe 
positieve werking in de inrichtingen van Justitie.782 

4. De ‘ effecten’ van de ritueel-liturgische strategieën: de ritualiteit 

4.1. ‘De gevierde praxis versus de voorgeschreven ordo’
De derde deelvraag van mijn onderzoeksvraag wordt in deze paragraaf beantwoord. Het 

gaat daarmee in deze paragraaf over de ‘effecten’, of ‘gevolgen’ die de inzet van de ritueel-
liturgische strategieën heeft (positief of negatief) voor de ritualiteit van de acht onderzochte 
kerkdiensten.783 Het meer algemene thema ‘de gevierde praxis versus de voorgeschreven ordo’ 
is in deze paragraaf onderwerp van discussie.784 Dit thema, dat de gevolgen van de ingezette 
ritueel-liturgische strategieën voor de ritualiteit van de vieringen omvat, is langs twee ingan-
gen te onderzoeken.

4.2. Ingang 1: De structuur van de vieringen
Uitgangspunt is de voorgeschreven ordo van de eucharistieviering.785 De orden van dienst 

voor een katholieke Woord- en Gebedsviering en voor een Woord- en Communiedienst mo-
gen immers als daarvan afgeleid worden beschouwd.786 Twee van de acht voorgangers, die 
aan mijn onderzoek hebben meegewerkt, zeggen bewust zoveel mogelijk de voorgeschreven 
ordo te volgen in hun kerkdiensten, enerzijds uit eerbied voor de liturgische traditie (GevM), 
anderzijds omdat de Romeinse orde van dienst herkenbaar is voor de buitenlandse kerkgan-
gers (HvBV).787 De voorganger op de boot bouwt ten behoeve van zijn kerkgangers enkele 
elementen uit de Zaïrese ordo in in die van de Romeinse ritus.788 De andere voorgangers heb-
ben slechts in algemene termen gesproken over de door hen gevolgde orde van dienst, die zij 
doorgaans als “de normale” orde van dienst kwalificeren.

Vijf rituele bouwstenen vallen op in de scenario’s van de acht kerkdiensten, hetzij omdat 
zij eigen zijn aan het justitiële liturgische pastoraat en onbekend zijn in de voorgeschreven 
ordo ((1)), hetzij, omdat er ter zake bewust en structureel wordt afgeweken van de voorge-
schreven dienstorde ((2) - (5)). In het laatste geval kan er sprake zijn van een intentionele 
verandering van het ritueel als gevolg van de doorgevoerde aanpassing.

781  Vgl. Ibidem, hoofdstuk 4, § 4.6 en hoofdstuk 5, § 4.6.1 en 4.6.2.
782  Vgl. Ibidem, hoofdstuk 5, § 4.6.2.
783  Deel I, hoofdstuk 2, § 3.2, vraag 3.
784  Deel II, hoofdstuk 2, § 4.7.2.2, algemeen thema (4).
785  Vgl. ALTAARMISSAAL (1979), 599-721; ook ORDO MISSAE (1969), 79-138.
786  Maar zie voor de Communiedienst ook verderop, § 4.5.2.
787  Deel II, hoofdstukken 5 en 6, telkens § 4.2.2 en 4.7.2.1, ritueel-liturgische strategie (1).
788  Vgl. Ibidem, hoofdstuk 9, § 4.2.2.
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(1) Op de eerste plaats is er het kaarsenritueel, dat in de meeste cases is ingevoegd en 
onbekend is in de voorgeschreven orde van dienst. In de justitiële inrichtingen wordt daar-
mee een volksdevotionele praktijk (kaarsjes branden voor gebedsintenties) geritualiseerd 
en opgenomen in de kerkdienst. Ongetwijfeld dient het ritueel ertoe om een ‘laagdrempe-
lig’ ‘meedoen’789 van de kerkgangers vorm te geven en voor hen een (stil) gebedsmoment te 
creëren. De voorgangers initiëren het ritueel, maar nemen er meestal niet aan deel. Als het 
kaarsenritueel een plaats krijgt in de viering, wordt het ofwel tijdens de openingsriten, na de 
schuldbelijdenis (HvBM1, HvBV), ofwel later in de viering bij de voorbeden (JJI en GevV) 
gehouden. Dat laatste is vreemd: de voorbeden zijn bedoeld als een oratio universalis, waar-
mee onder meer gezegd wil zijn, dat het een gebed betreft van allen voor “allen en alles”790, 
het kaarsenritueel is de uiterlijke vorm van een particulier gebed. In één viering, die in de 
kliniek, krijgt het kaarsenritueel een plaats in de Dienst van het Woord, tussen de eerste en 
de tweede lezing. Het licht voor het kaarsenritueel wordt meestal aan de paaskaars ontnomen 
(JJI, HvBM1, HvBV, GevV), waarbij teksten gezegd kunnen worden die aan het ritueel een 
paschale dimensie geven.

(2) Een eerste bewuste afwijking van de voorgeschreven ordo is de plaatsing van het boe-
teritueel vóór de lezing van de Schrift, die in drie cases voorkomt (de kliniek, JJI, GevV791) en 
waaraan door de voorgangers vooral de betekenis van een zuiveringsritueel ter voorbereiding 
op het horen van het Woord wordt gegeven. 

(3) Een tweede bewuste afwijking van de voorgeschreven ordo is de gewoonte om in de 
kerkdiensten in de inrichtingen van Justitie slechts één lezing te (laten) lezen, bij voorkeur uit 
het evangelie. De gewoonte om alleen uit het evangelie te lezen is zo ingeburgerd geraakt, dat 
in een onlangs gepubliceerd Bajesbrevier voor het A-jaar, een gebedenboek voor ingeslotenen 
met meditatieve dagteksten, – op een enkele uitzondering na – het evangelie van de zondag 
als uitgangspunt is genomen.792 

(4) Het laten voorlezen van het evangelie door kerkgangers is vervolgens een derde, in het 
oog springende en bewuste afwijking van de formele liturgische taakverdeling over de diverse 
liturgische functionarissen. Volgens de voorgeschreven ordo dienen er minstens twee lezin-
gen gelezen te worden, een uit Tenach of een niet-evangelische nieuwtestamentische lezing 
en het evangelie, welke laatste lezing is voorbehouden aan de diaken of, bij diens afwezigheid 
aan de priester, of mutatis mutandis aan de voorganger.793 Op deze invulling van de Dienst van 
het Woord door de voorgangers in de justitiële inrichtingen kom ik verderop terug (§ 4.4). 

(5) Een laatste afwijking in de gevierde praxis van de voorgeschreven ordo betreft de plaat-
sing van de voorbeden. In de agapèviering in de kliniek (waar in het gebed “ Elkaar tot zegen” 
rudimentaire voorbeden gelezen kunnen worden794), in de eucharistieviering in het HvBM1 
en in de Woord- en Communiedienst in het HvBM2 worden de voorbeden helemaal aan 
het einde van de viering geplaatst, vlak voor de zegen.795 Volgens de voorgeschreven orde 
van dienst besluiten de voorbeden de Woorddienst (en daarom ook een Woord- en Gebeds-

789  Vgl. Ibidem, hoofdstuk 2, § 4.5.
790  DE KEYZER (1999), 120-122.
791  Deel II, hoofdstuk 2, § 3.2, 11.24; hoofdstuk 3, § 3.2, 11.52 en 4.7.2.1, ritueel-liturgische strategie (4); hoofdstuk 7, § 3.2, 
11.13 en 4.7.2.1, ritueel-liturgische strategie (6).
792  VAN WIERINGEN & BURGERING (2010). De uitzonderingen zijn de Eerste Advent, Kerstmis en Tweede Kerstdag. In 
beide eerstgenoemde gevallen wordt verwezen naar Tenach en evangelie, in het laatstgenoemde geval naar de Handelingen.
793  ALTAARMISSAAL (1979), nrs. 7-13, 615-616; ook ORDO MISSAE (1969), nrs. 7-13, 81-83.
794  Deel II, hoofdstuk 2, § 3.2., B14.
795  Ibidem, hoofdstuk 4, § 3.2, B38-39 en hoofdstuk 8, B86. 
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dienst). Daarin functioneren zij als oratio communis, als een gezamenlijk gebed van de gelo-
vigen voor de noden van kerk en wereld, waarin zij enerzijds hun antwoord geven op de aan 
hen voorgehouden verkondiging in lezingen en homilie en anderzijds hun eigen priesterlijke 
bediening uitoefenen.796 In zes van acht kerkdiensten, die ik heb beschreven, hebben de kerk-
gangers geen noemenswaardige inbreng in de voorbeden797; de voorgangers zelf dragen ze 
bovendien steeds zelf voor. 

Doordat de voorganger de voorbeden bidt krijgen zij trekken van een presidentieel gebed, 
dat waar de kerkgangers er wel aan mogen bijdragen ‘namens’ hen, in de andere gevallen 
– voor zover ze over de kerkgangers gaan – ‘over’ hen wordt uitgesproken. De indruk, dat 
de voorbeden door de voorganger ‘over’ de kerkgangers uitgesproken worden als zijn eigen 
gebed voor hen, wordt versterkt, waar de voorganger een ‘ik’ -formule bezigt798 of waar de 
voorbeden gaan functioneren als slotgebed van de agapèviering, de eucharistieviering of de 
Woord- en Communiedienst en aan de zegen voorafgaan.799 Daarmee verandert de inhoud 
van de voorbeden principieel. Als presidentieel gebed aan het einde van de viering en in 
samenhang met de slotzegen gaan de voorbeden lijken op (uitgebreide) orationes super po-
pulum, op de speciale gebeden die de voorganger op bijzondere dagen voorafgaande aan de 
zegen kan uitspreken over het volk.800 

De gegevenheid, dat in de bezochte justitiële inrichtingen de kerkdiensten niet alleen wor-
den besloten met de voorbeden, als het gaat om Woord- en Gebedsdiensten, maar ook wan-
neer het gaat over een Woord- en Communiedienst of een eucharistieviering, geeft te denken. 
Het model, waarop de katholieke justitiepastores hun gevierde praxis baseren, blijkt niet de 
voorgeschreven ordo van de eucharistieviering te zijn, maar een ‘eigen’, in vergelijking met 
de voorgeschreven ordo min of meer correcte orde van dienst voor een Woord- en Gebeds-
dienst. Dat voert tot de conclusie, dat niet een eucharistieviering, waar rituele bouwstenen uit 
worden weggelaten, het basismodel is voor een Woord- en Gebedsdienst of een Woord- en 
Communiedienst. Het is omgekeerd: een Woord- en Gebedsdienst, waaraan rituele elemen-
ten van de Dienst van de Tafel worden toegevoegd, is het basismodel voor zowel de Woord- en 
Communiedienst als de eucharistieviering.801 

De Nederlandse katholieke justitiepastores zijn voor het merendeel pastorale werkers en 
werksters.802 Dat is een reden, waarom zij vooral Woord- en Gebedsdiensten vieren. Er is ook 
nog een praktische reden: het is een hele organisatie om zich als voorganger/niet-priester 
telkens van voldoende geconsacreerde hosties vanuit de kerk ‘buiten’ te moeten voorzien om 
een Woord- en Communiedienst te kunnen houden.803 

796  Vgl. Deel II, hoofdstuk 3, de aantekeningen 379 en 380; voor een oordeel van een van de voorgangers over deze 
betekenisgeving: Deel II, hoofdstuk 6, § 4.6. 
797  De voorganger geeft soms wel enige ruimte voor stil gebed; vgl. Deel II, hoofdstuk 4, § 3.2, B38, hoofdstuk 8, § 3.2, B86, 
en hoofdstuk 9, § 3.2, 10.28. 
798  Deel II, hoofdstuk 9, § 3.2, B101 en 4.2.1.
799  Vgl. Ibidem, hoofdstukken 2, 4, 8, telkens § 3.2, respectievelijk B14, B38-39 en B86.
800  ALTAARMISSAAL (1979), 739-745; ook: ORDO MISSAE (1969), nr. 113, 137-138.
801  VAN IERSEL (2004a), VII, 9: “De grondvorm van de door pastoraal werkers en pastoraal werksters in inrichtingen van 
justitie verzorgde eredienst is de woord- en gebedsdienst”. 
802  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 5.2, aantekening 124.
803  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 4.1, 4.3 en 4.4.
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De keuze om een Woord- en Gebedsdienst te vieren, liever dan een Woord- en Commu-
niedienst, wordt ten slotte geurgeerd in het Beleidskader betreffende liturgie, waarin de katho-
lieke justitiepastores wordt voorgehouden vanwege “de samenstelling van de populatie van de 
gedetineerden en de wettelijk vastgelegde vrijheid van keuze van gedetineerden wat betreft 
de aard van de geestelijke verzorging naar denominatie” ter zake een “bijzondere pastorale 
prudentie” in acht te nemen.804 

4.3. Ingang 2: (Re)contextualiserende thema’s 
4.3.1.:‘Ruimte en tijd, stilte’
4.3.1.1. ‘Ruimte’

De ‘liturgische ruimte’, die aan de katholieke justitiepastores door het inrichtingsmanage-
ment wordt toegewezen, is een vaststaande contextuele factor, waardoor de rituele mogelijk-
heden die zij hebben in beginsel worden bepaald en soms ook beperkt.805 Er kunnen door het 
management bij de toewijzing van een ‘liturgische ruimte’ drie posities ingenomen worden. 

De eerste positie is, dat er in beginsel geen vaste ‘liturgische ruimte’ wordt toegewezen. 
De geestelijk verzorgers, die vanwege hun denominatie kerkdiensten (justitiepredikanten en 
-pastores) of gebedsdiensten (imams) moeten verzorgen, moeten zich in die inrichtingen be-
helpen in een multifunctionele ruimte, die zij telkens ad hoc voor hun vieringen inrichten (JJI 
en de boot806). De tweede positie is een op het eerste zicht optimale situatie: er is een vaste, 
fraai ingerichte ‘liturgische ruimte’ ter beschikking gesteld, die uitsluitend bestemd is voor 
de protestantse en katholieke eredienst (de kliniek, HvBM1 en HvBM2807). Zo’n ‘liturgische 
ruimte’ wordt in vakjargon ook wel een simultaneum genoemd en is in beginsel ingericht voor 
beide typen eredienst. Dat vraagt goed overleg, maar zelfs dan is er nog geen garantie dat de 
‘liturgische ruimte’ werkelijk zonder grote of kleine conflicten gedeeld kan worden; dat moge 
blijken uit het relaas van de koster in de GevM.808 De derde positie is, dat het concept van het 
simultaneum voor alle denominaties wordt doorgevoerd. Dat is de meest voorkomende situ-
atie. De ‘liturgische ruimte’ is een multireligieuze ruimte, die onder beheer staat van de Dienst 
Geestelijke Verzorging in de inrichting en die door de geestelijk verzorgers van elke denomi-
natie gedeeld moet worden met de collega-geestelijk verzorgers van alle andere denominaties 
(GevM, HvBV, GevV809). Het gevaar bestaat, dat andere disciplines in de inrichting dan de 
Geestelijke Verzorging vanwege het pluriforme en multireligieuze gebruik van de ‘liturgische 
ruimte’ deze ruimte daarom vooral als een ook voor hen openstaande, multifunctionele ruim-
te zien. Geestelijk verzorgers worden geacht hun ‘liturgische ruimte’ tegen multifunctioneel 
gebruik te beschermen.810 De multireligieuze ‘liturgische ruimte’ vraagt van de geestelijk ver-
zorgers om bescheidenheid en creativiteit in de aankleding van de ruimte en om voortdurend 
wederzijds respect bij het gebruik. Zij moeten ofwel elkaars symbolen en parafernalia (leren) 
tolereren, ofwel deze moeten ‘mobiel’ gemaakt worden om, wanneer nodig, aan het zicht te 
kunnen worden onttrokken. Er moet tussen de geestelijk verzorgers afstemming komen over 

804  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 6.1 en VAN IERSEL (2004a), 2.
805  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 6.2.3.1.
806  Vgl. Deel II, hoofdstukken 3 en 9. 
807  Vgl. Ibidem, hoofdstukken 2, 4 en 8.
808  Ibidem, hoofdstuk 5, § 4.1.
809  Vgl. Ibidem, hoofdstukken 5, 6 en 7.
810  MANAGEMENTTEAM EN ONDERNEMINGSRAAD (2009), (1): “Het karakter, de vertrouwelijkheid en de 
gerichtheid van geestelijke verzorging laat geen ander gebruik van het stiltecentrum toe dan voor geestelijke verzorging. Het 
stiltecentrum is derhalve geen multifunctionele ruimte, maar wel een ruimte die door alle denominaties voor alle diensten 
te gebruiken is”.
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de gebruikstijden en er moeten door hen afspraken gemaakt worden, hoe te handelen, wan-
neer deze gebruikstijden zouden conflicteren. En er moet een in samenspraak vastgestelde 
gebruikscode worden ontwikkeld.811 Aan de bestaande dispositie van de ‘liturgische ruimten’ 
in de Nederlandse inrichtingen van Justitie is vermoedelijk weinig te veranderen. Zij is voor-
namelijk ook verankerd in de bouwtechnisch mogelijkheden van de inrichtingen. Desalniet-
temin heeft het zin na te denken over de betekenis van de ‘liturgische ruimte’ ten einde, waar 
mogelijk, haar te optimaliseren.

Een ‘liturgische ruimte’ heeft een eigen functionele dimensie en symbolische betekenis, 
die voor allen die in een justitiële inrichting verblijven of werken van belang is. Het simpele 
feit, dat er te allen tijd een ‘liturgische ruimte’ ter beschikking staat kan een positieve invloed 
hebben op het detentieklimaat in de inrichting. Voor deze stelling zijn een reeks argumenten 
te geven, van ritueel- en ruimtetechnische, antropologische, filosofische en theologische aard. 
Ik wijd in het navolgende aan deze argumenten een korte beschouwing vanuit katholiek per-
spectief, waarin ik vanuit de onderzoeksdata ook inga op praktische consequenties voor de 
katholieke liturgie in de justitiële inrichtingen.

Het ritueel- en ruimtetechnische argument is in eerste aanleg eenvoudig te omschrijven. 
Rituelen hebben ruimte nodig. Zij vinden altijd ergens plaats. De ruimte, waarbinnen de ri-
tuelen worden voltrokken, is een basale dimensie van het ritueel. Niet voor niets noemde 
Jonathan Smith zijn theorievormende studie over het ritueel To take place812, welke titel zowel 
met ‘gebeuren’ als met ‘plaats (in)nemen’ vertaald kan worden. Deze vaststelling leidt tot een 
onontkoombare basisvoorwaarde: de ‘liturgische ruimte’ moet voldoende ruim bemeten zijn 
om aan de ritualiteit een plaats te geven en haar plaats te laten hebben. Die ruimte moet ook 
zelf haar rituele dimensie aan het licht kunnen brengen in haar aankleding. Ze moet aan 
eenieder die de ruimte betreedt kunnen laten zien, wat daar staat te gebeuren. Ze moet een 
warme en ontvankelijke sfeer uitstralen en als het ware, om met een metafoor van de Open 
Kerkbeweging te spreken, als een verwelkomende en gastvrije herberg zijn.813

Rituelen worden voltrokken door mensen, die in die rituelen expressie geven aan wat hen 
ten diepste beweegt. Deze feitelijkheid opent een antropologisch perspectief op het ritueel als 
basale menselijke activiteit. Juist omdat het ritueel zo’n basale, emotioneel geladen en vooral 
ook collectieve menselijke activiteit is814, speelt de ruimte die ter beschikking staat een on-
miskenbare grote rol. Daarom moet de ‘liturgische ruimte’ ook groot genoeg zijn om – om de 
metafoor van zojuist voort te zetten – letterlijk ‘ruimschoots’ allen te kunnen herbergen, die 
in die ruimte bijeen willen komen om hun rituelen te vieren; niemand mag er eigenlijk het 
gevoel krijgen, “dat er voor hem geen plaats meer is in de herberg” (vgl. Lk.2:7). 

In het concrete geval van een justitiële inrichting moet de ‘liturgische ruimte’ bovendien 
niet alleen ruimte bieden aan de ritualiteit en de liturgie, maar ook aan de pastoraal-sociale 
context daarvan: in de meeste inrichtingen wordt bij de kerkdienst immers koffie gedronken 
door de kerkgangers met de vrijwilligers en andere bezoekers van ‘buiten’. Ook dat extralitur-

811  Ibidem: “Het stiltecentrum biedt de mogelijkheid tot het per denominatie zichtbaar maken van herkenbare religieuze 
symbolen. De ruimte dient vrij te kunnen worden gemaakt van symbolen van andere religies en levensbeschouwingen, 
alsmede van (zichtbare) beelden, afbeeldingen van levende wezens en voorwerpen die mogelijk kunnen afleiden. (…)”. 
“Het stiltecentrum heeft afsluitbare bergruimten voor utensiliën van de verschillende denominaties, inclusief ruimten voor 
landelijk werkende denominaties waarvoor de benodigdheden meegebracht kunnen worden” (…). “Het stiltecentrum 
beschikt over een afsluitbaar tabernakel, een grote lezenaar, een gesprekstafel en een altaar die, waar van toepassing, 
tevoorschijn gehaald kunnen worden”. 
812  SMITH (1992).
813  HENDRIKS (1999).
814  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 2.1.
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gische ritueel moet de ruimte krijgen, bij voorkeur, zoals in de kliniek en in het HvBM1, in 
een andere daartoe geschikt gemaakte ruimte, aanpalend aan de ‘liturgische ruimte’, of elders 
in de inrichting.815 

Op ruimtetechnische gronden en om redenen van beheersmatigheid en veiligheid is het 
aantal kerkgangers landelijk op vijftig gefixeerd. Dat aantal geldt als maximum voor de toela-
ting van ingeslotenen in de kerkdienst.816 Dat aantal kan op locatie problemen opleveren. De 
acht kerkruimten, die ik tijdens mijn veldonderzoeken in de verschillende inrichtingen heb 
bezocht, waren meestal voldoende ruim bemeten voor dit aantal kerkgangers. Maar op de 
boot was de ruimte voor het relatief geringe aantal kerkgangers817 al aan de krappe kant door 
allerlei terzijde opgeslagen meubilair. In de GevV werden er zoveel kerkgangers (beduidend 
méér dan vijftig) in de kerkdienst toegelaten, dat de voorganger zich er ernstig door in het 
nauw gebracht voelde. Het verloop van de kerkdienst had van het grote aantal kerkgangers 
te lijden.818 Onder meer met de numerus fixus van vijftig kerkgangers per viering hangt het 
aantal kerkdiensten samen, dat door de katholieke justitiepastor moet worden gedaan.819 Ver-
meerdering van kerkdiensten wordt soms door het inrichtingsmanagement ook voorgestaan 
om ruimteproblemen het hoofd te bieden. Het is goed, als alle betrokkenen – justitiepastores 
en inrichtingsmanagers – beseffen, dat een extra kerkdienst wel een makkelijk, maar geen 
geëigend middel is om een ruimteprobleem op te lossen. 

Door als management van een justitiële inrichting (een) passende ruimte(n) beschikbaar 
te stellen voor de liturgie en voor het gezamenlijke koffiedrinken, maakt men aan de kerk-
gangers ook duidelijk, dat men hen én hun verlangen om aan hun geloof expressie te geven 
serieus neemt en respecteert. Ook de kerkgangers in een justitiële inrichting willen volstrekt 
serieus genomen door de leiding van de inrichting. Uit de interviews met de ingesloten kerk-
gangers komt genoegzaam naar voren, dat zij een goede ‘liturgische ruimte’ belangrijk vin-
den.820 Emeritus-justitiepredikant Ruud Mulder vertelt daarover in Muurvast, een bundel met 
verhalen uit het justitiepastoraat:

“Vroeger moesten we in onze inrichting kerkdiensten houden in een multifunctionele sport-accommodatie. Daar 
werd vaak tegen geprotesteerd. Door de week werkten ze er zich overdag in het zweet, ’s avonds hadden ze er 
recreatie, waar ze met elkaar spraken over alles-wat-god-verboden-had en werd er stiekem geblowed en dan 
zaten ze ’s zondags met een vroom gezicht kerkje te spelen. Voor hun gevoel kon dat niet. Nu is er een eigen 
kerkzaal (…). Ze gaven (…) zelf vorm aan hun kerkzaal. Ergens in hun wereld moest toch ook een plek zijn die 
een beetje heilig was? Ze gedragen zich er nu ook naar. Op die plek ben je stil, ben je betrokken”.821 

In het bovenstaande citaat lezen we over het verlangen van ingeslotenen naar “een plek 
(…) (in hun wereld) die een beetje heilig (…) (is)”, dat wil zeggen: naar een sacrale ruimte. De 
‘liturgische ruimte’ symboliseert voor de ingeslotenen ‘het heilige’ in de inrichting. Zij opent 
perspectieven op een andere, transcendente werkelijkheid: de werkelijkheid van God. Deze 
vaststelling brengt ons bij de theologische argumentatie. 

815  Vgl. Deel II, hoofdstukken 2 en 4. 
816  MANAGEMENTTEAM EN ONDERNEMINGSRAAD (2009), (1): “Het stiltecentrum is een ruimte voor circa 50 
ingeslotenen met de mogelijkheid om deze ruimte flexibel in te delen”.
817  Er waren op de boot slechts zevenentwintig kerkgangers; vgl. Deel II, hoofdstuk 9, § 1.2 en 3.1, 1. 
818  Deel II, hoofdstuk 7, § 3.1, 2 en 4.5, N42.
819  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 6.2.3.4.
820  Vgl. Deel II, hoofdstukken 2 tot en met 9, telkens § 4.6 en Deel III, hoofdstuk 2, § 3.
821  BLOM (1996), 91.
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In zijn inaugurele rede aan (toen nog) de Universiteit van Tilburg uit 2008, met als ti-
tel Want de plaats waarop je staat is heilige grond (Ex. 3:5b), pleitte Erik Borgman voor een 
plaatsgebonden theologie.822 Geïnspireerd door Hans-Joachim Sander stelt Borgman, dat de 
Bijbel God niet zozeer voorstelt als een ‘Wie’ als wel als een ‘Waar’.823 Het ‘Waar’ van God is 
voor de ingesloten kerkgangers te vinden in de ruimte van de justitiële inrichting, waar de 
kerkdiensten plaatsvinden. Over de betekenis van dat ‘Waar’ in de beleving van wie er bin-
nen gaan moet men niet licht denken.824 Mensen hebben behoefte aan ruimten die zij zich 
kunnen toe-eigenen als ‘sacrale ruimte’. Maar wat “als de ruimte niet meeviert”?825 In twee 
bezochte inrichtingen (JJI en de boot826) maakte ik kerkdiensten mee, die gevierd moesten 
worden in oneigenlijke ‘liturgische ruimten’. Ruimten, waarin normaliter andere activiteiten 
plaatsvinden en die voor kerkdiensten tijdelijk moeten worden omgebouwd tot een geïmpro-
viseerde ‘kerk’ door er christelijke symbolen en parafernalia te plaatsen kunnen – dat wordt 
duidelijk uit bovenstaand citaat uit Muurvast – in de beleving van de kerkgangers niet echt als 
‘kerk’ functioneren. Zij roepen eerder ambiguïteit op dan sacraliteit. Stiltecentra, die primair 
bedoeld zijn als een neutrale zone binnen anders georiënteerde gebieden en instellingen om 
waardevrij stilte te kunnen beleven, kunnen – hoe fraai ze ook zijn ingericht – in het perspec-
tief van ritueel gebruik eenzelfde ambiguïteit oproepen. In een stiltecentrum is men vooral 
op zichzelf betrokken; men kan er mediteren, eventueel bidden, maar even zo goed een boek 
lezen of zijn agenda bijwerken, mits dat in stilte gebeurt. Het stiltecentrum is niet bedoeld 
voor een collectieve en rituele beleving van sacraliteit.827 Zelfs de vaste, meestal multireligi-
euze ‘liturgische ruimten’ in de inrichtingen van Justitie, waar denominatieve symbolen en 
parafernalia van andere denominaties ofwel aanwezig zijn, ofwel aan het oog moeten worden 
onttrokken, afhankelijk van welke denominatie de ruimte in gebruik heeft, kunnen eerder 
ambiguïteit dan sacraliteit bewerken. Een ‘liturgische ruimte’ – ook een die bedoeld is voor 
multireligieus gebruik – stelt eigen eisen aan inrichting en aankleding.828

Gerard Lukken schrijft in zijn jongste boek Met de rug naar het volk, dat de toe-eigening 
van een ruimte als sacrale ruimte allereerst mogelijk wordt door een met die ruimte gegeven 
basale sacraliteit, dat wil zeggen: dat de ruimte door haar architectuur, inrichting en aan-
kleding “de algemeen antropologische dimensie van het sacrale, de ervaring van een kracht 
en presentie die sterker is dan het zelf ” oproept. Deze basale sacraliteit van de ruimte staat 
in onmiddellijk verband met “de basale symbolische orde die elke religie en rituele praktijk 
draagt. Van christelijke sacraliteit (cursivering GL) is sprake wanneer deze ervaring of datgene 
wat van ultiem belang is gekaderd wordt in de christelijke religieuze traditie en de verwijzing 
naar het bovennatuurlijke specifiek christelijke trekken krijgt”.829 Voor de ‘liturgische ruimte’ 
in een justitiële inrichting geldt dat onverkort: ook die ruimte moet op de allereerste plaats ba-
sale sacraliteit uitstralen, wil zij als sacrale ruimte kunnen worden ervaren en beleefd. In niet 
specifiek als sacraal ontworpen ruimten, wat de meeste ‘liturgische ruimten’ in de justitiële in-
richtingen zijn, vereist dat speciale zorg om de ‘liturgische ruimte’ te kunnen afschermen van 
geluiden van buiten, om haar aan te kleden en in te richten met behulp van wat zich aandient 

822  BORGMAN (2008).
823  SANDER (2006), 31-37; vgl. ook POST (2010), 82-83 en verdere literatuurverwijzingen aldaar.
824  Vgl. e.g. Deel II, hoofdstuk 3, § 4.6, het relaas van A..
825  OSKAMP (2004), 61 e.v..
826  Deel II, hoofdstukken 3 en 9.
827  Vgl. voor de ontwikkeling en de betekenis van stiltecentra HOLSAPPEL-BRONS (2010).
828  Vgl. Deel II, hoofdstukken 2, 4, 5 en 8, de figuren 4, 10, 13 en 24.
829  LUKKEN (2010), 129.
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vanuit de basaal symbolische orde, om een goede akoestiek en een sfeervolle, diffuse licht-
inval830 en aangepaste verlichting te regelen. Vooral is van belang, dat de ‘liturgische ruimte’ 
apart gesteld en gehouden wordt voor ritueel gebruik.831

Een christelijke sacrale ruimte – ook die in de justitiële inrichting – kan met klassiek 
(katholieke) theologische termen benoemd worden als domus Dei en/of als domus ecclesiae. 
Wordt de ‘liturgische ruimte’ bezien vanuit haar kwaliteit van domus Dei, dan valt de nadruk 
op de plaats, die bijzonder gereserveerd is voor de aanwezigheid van ‘de Heilige’: het altaar, 
dat al in de oudste tradities het symbool is van Jezus Christus. De kunstenaar, die de kerkzaal 
van het HvBM2 inrichtte heeft dat goed aangevoeld, toen hij het altaar de vorm meegaf van 
de Ark van het Verbond, die in oude tijden de Sjekina droeg.832 De Sjekina is immers vanuit 
haar betekenis van ‘inwoning’ christologisch te verstaan als typos van de geïncarneerde Zoon.

Vanwege de symbolische betekenis van het altaar is het daarom om mystagogische en 
catechetische redenen belangrijk, dat een liturgisch voorganger, om de ‘liturgische ruimte’ en 
wat daarbinnen is voor de kerkgangers betekenis te geven, het altaar, waar ‘de Heilige’ in de 
persoon van zijn Zoon present is, minstens aan het begin van de kerkdienst ritueel begroet 
met een eerbiedsbetuiging. Datzelfde geldt voor de andere symbolen in de kerkruimte, die 
Christus present stellen: het kruis, het evangelieboek en het tabernakel, waarin het eucharis-
tische brood bewaard wordt.833 De positie, die het altaar inneemt in de GevV, schuin tegen de 
wand, is vanwege de symbolische betekenis van het altaar ongewenst: Christus, in alle geval-
len de eigenlijke Liturg, is – om voetbaltermen te gebruiken – in zo’n opstelling nog slechts 
aanwezig ‘vanaf de zijlijn’.834 

Een sacrale ruimte is ook te beschouwen in haar kwaliteit van domus ecclesiae, dat wil 
zeggen: als de ruimte waarin de kerkgemeenschap zich vergadert. Het is als de andere kant 
van de medaille: de domus Dei valt samen met de domus ecclesiae, omdat de verzamelde kerk-
gemeenschap in de viering van de liturgie de familia Dei wordt. In de viering komt een com-
munio tot stand tussen God en mensen en de mensen onderling. Dat kan vanwege de relatief 
kleine groep die viert in de ‘liturgische ruimte’ van een justitiële inrichting gesymboliseerd 
worden door de opstelling van de stoelen voor de kerkgangers. In de inrichtingen, die ik voor 
mijn onderzoek heb bezocht, stonden de stoelen voor de kerkgangers opgesteld in een kring, 
of in een “auditorium”- of “halvemaanopstelling.” 835 Er is een andere, sprekender opstelling 
te overwegen, waarbij de kerkgemeenschap zich letterlijk schaart om de liturgische tekens. 
Zo’n opstelling is de door hedendaagse liturgiewetenschappers gefavoriseerde communio-
opstelling. In die opstelling staan de stoelen voor de kerkgangers niet naast, maar tegenover 
elkaar als in twee koren. Er ontstaat daardoor een grote centrale open ruimte, waarin als polen 
twee liturgische centra kunnen worden gecreëerd: het altaar en een plek om vanaf te bidden, 

830  Het is een positieve ontwikkeling, dat in steeds meer ‘liturgische ruimten’ van de justitiële inrichtingen bijvoorbeeld 
glas-in-lood ramen worden aangebracht om de lichtinval te filteren en de tralies uit het zicht te houden; vgl. de van tijd tot 
tijd op www. gevangenispastor. nl te lezen berichten hierover. 
831  LUKKEN (2010), 129-130; zie in deze context ook de bescheiden en ‘open’ voorwaarden die vanuit de Dienst Geestelijke 
Verzorging (DGV) aan de ‘liturgische ruimte’ worden gesteld: MANAGEMENTTEAM EN ONDERNEMINGSRAAD 
(2009), (1): “Het stiltecentrum voldoet aan de volgende kwalificaties: het is een uitnodigende ruimte waar stilte heerst en 
stilte beleefd kan worden en waar moderniteit en traditie elkaar raken. Er dient in deze context natuurlijk licht binnen te 
vallen”; vgl. ook VAN DUN (2009), 339-340. 
832  Deel II, hoofdstuk 8, figuren 24 en 26.
833  Vgl. Deel II, hoofdstukken 2 tot en met 9, telkens § 4.4.
834  Ibidem, hoofdstuk 7, § 4.1.
835  OSKAMP (2004), 63.
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lezen en te verkondigen.836 De polycentrische inrichting van de kerkruimte, die ik tegenkwam 
in de kliniek en het HvBV zo zou opnieuw vorm kunnen krijgen.837 Een rituele zonering van 
de ‘liturgische ruimte’, zoals ik ontdekte in de eucharistieviering in het HvBM1, wint in de 
communio-opstelling aan kracht.838 Een inrichting van het altaar ‘met de rug naar het volk’, 
zoals in de GevM aangetroffen, verdraagt zich er niet mee.839 

Tot slot wil ik de betekenis en het belang van de ‘liturgische ruimte’ voor haar omgeving, 
concreet de justitiële inrichting, waarvan zij deel uitmaakt, belichten vanuit de filosofie. De 
franse cultuurfilosoof Michel Foucault introduceerde in de zestiger jaren van de vorige eeuw 
in een radiotoespraak het concept “heterotopie”.840 Het is een complex en invloedrijk concept. 
Letterlijk betekent “heterotopie” ‘een andere plaats’. Heterotopologie handelt over de ‘anders-
heid’ van plaatsen in onze dagelijkse leefwereld en over de betekenis daarvan voor die leefwe-
reld. Een steeds dominantere heterotopologische categorie in onze maatschappij is die van ‘de 
heterotopie van de afwijking’, van de deviatie van het normale leefpatroon van mensen in de 
samenleving. Als voorbeeld voor zulk een ‘heterotopie van de afwijking’, noemde Foucault de 
gevangenis, waarin mensen zijn, die vanwege hun afwijkend gedrag voor een tijd letterlijk uit 
de normale wereld zijn uitgenomen om ‘op een andere plaats’ te zijn.841

Doordenkend op de heterotopie, die een justitiële inrichting is, kan men stellen, dat het 
goed is, als in de justitiële inrichting een tweede heterotopie te vinden is, die (volgens een van 
de principes, die een heterotopie volgens Foucault kenmerken) met de inrichting een con-
trasterende relatie heeft. Die contrasterende relatie krijgt vorm, doordat de heterotopie in de 
inrichting zich tegenover de inrichting presenteert als ‘volmaakt’, en daardoor de inrichting 
tot ‘smerige’ ruimte maakt. De heterotopie ‘binnen’ biedt zo compensatie voor wat mensen in 
een justitiële inrichting moeten doormaken en houdt het leven daarbinnen leefbaar.842 

De heterotopie, die de mensen in een justitiële inrichting confronteert met andere, ‘scho-
ne’ waarden en normen en doet dromen en verlangen naar geluk, is de ‘liturgische ruimte’. Dat 
is een ruimte, waar mensen – zoals een van mijn informanten het formuleerde – “opgetild, 
opgeheven (kunnen worden) uit het uitermate platte van (…) de wereld (…) (van de inrich-
ting)” en kunnen zoeken naar een ervaring van transcendentie843, omdat in de ‘liturgische 
ruimte’ in de rituelen, die daar worden gevierd, zich een goddelijk mysterie ontvouwt. 

De gevoelens van vrijheid, van vergeving en verzoening, van nieuwe kansen krijgen, die 
– zoals wij in een eerdere paragraaf van dit hoofdstuk zagen (§ 3) – de kerkgangers kunnen 
opdoen in de kerkdiensten, komen mede voort uit hun ervaring van de heterotopie, die de 
‘liturgische ruimte’ in de justitiële inrichting is. Om de samenleving binnen de geïsoleerde 
repressieve wereld van de justitiële inrichting leefbaar te houden is die volstrekt anders geori-
enteerde ‘liturgische ruimte’ meer dan nodig. 

836  POST (2010), 42-43.
837  Deel II, hoofdstukken 2 en 6, telkens § 4.1.
838  Ibidem, hoofdstuk 4, § 4.1.
839  Ibidem, hoofdstuk 5, § 4.1.
840  Een door Michel Foucault zelf kort voor zijn dood in 1984 nog bewerkte tekst van zijn radiovoordracht is in een Engelse 
vertaling van Jay Miskowiec op het internet te vinden onder de titel Of other Spaces (1967) Heterotopia: www.foucault.
info/documents/heteroTopia/foucault.heteroTopia.en.html [geraadpleegd 10 november 2010]; vgl. ook POST (2010), 100 en 
110. In 1975 heeft Foucault een uitgebreide studie gepubliceerd over de gevangeniscultuur onder de titel Surveiller et punir. 
Naissance de la prison. Parijs: Éditions Gallimard. In 1989 verscheen het boek in Nederlandse vertaling: Discipline, toezicht 
en straf: de geboorte van de gevangenis. Groningen: Historische uitgeverij.
841  POST (2010), 103.
842  Idem, 105.
843  Vgl. Deel II, hoofdstuk 8, § 4.6, N51 en hier § 3. 



Hoofdstuk 2 | 391

4.3.1.2. ‘Tijd’ 
‘Tijd’ is – evenals ‘ruimte’ – een basale dimensie van het ritueel. Rituelen strekken zich 

uit over de tijd. Ze beginnen ergens en eindigen ook weer. Rituelen kosten niet alleen tijd, ze 
verbinden ook tijden met elkaar. Ze slaan een brug vanuit het heden naar zowel het verleden, 
als de toekomst. Rituelen dragen in het perspectief van de tijd anamnetische en eschatologi-
sche potentie voor het heden mee. Daarom bestaat er ‘liturgische tijd’, die gebonden is aan 
bepaalde gedenkdagen en -tijden, die bepaald zijn door het verhaal dat de christelijke rite 
constitueert: de geboorte, het leven, het sterven en verrijzen van Jezus van Nazareth. 

Om de ingesloten kerkgangers te kunnen invoeren in vieren is het van belang dat zij de rit-
miek van de ‘liturgische tijd’ kunnen leren beleven. Deze liturgische tijdsbeleving brengt hen 
op een pregnante manier in aanraking met het achterliggende verhaal dat de grondslag vormt 
voor het vieren. De katholieke justitiepastores kunnen aan deze gegevenheid wellicht inspi-
ratie opdoen om in het belang van mystagogie en catechese telkens weer extra inspanningen 
te leveren om in samenspraak met het inrichtingsmanagement de bijzondere vieringen in de 
loop van het kerkelijke jaar zoveel mogelijk ook op door de liturgische traditie geijkte tijdstip-
pen te kunnen vieren.844 

De in de dagprogramma’s voor de kerkdienst naar inschatting van de programmamakers 
van de justitiële inrichting voor een kerkdienst nodige en vastgelegde tijd staat op een of 
andere manier in verhouding tot de tijd die een kerkdienst werkelijk kost. Hoewel de acht 
voorgangers, die aan mijn onderzoek deelnamen, niet echt klaagden over de toegemeten tijd 
voor de kerkdienst, maken zijzelf of anderen in hun directe omgeving er wel gewag van dat 
ze ‘tegen de klok in’ moeten vieren. Tijdens sommige vieringen werden er liederen of teksten 
overgeslagen, omdat de tijd, die de viering mag duren, te kort dreigde te worden, niet alleen 
voor de kerkdienst, maar vooral ook voor de koffie daarna. Dat de tijd voor de kerkdienst als 
te kort wordt ervaren, ligt vermoedelijk niet alleen aan de geprogrammeerde tijd. Waar tijd 
teruggewonnen kan worden door het overslaan van tekst, is er wellicht teveel tekst door de 
voorgangers voor in de viering uitgekozen. Als dat juist is, kan een betere dosering van de 
teksten helpen. 

Er is nog een tijdsfactor, waar de voorgangers mee te maken krijgen en die onmiddel-
lijk van invloed lijkt op de voorbereidingen van een kerkdienst. De voorganger in de GevV 
klaagde er expliciet over, dat zij de tijd die daarvoor door de leiding van de Dienst Geestelijke 
Verzorging (DGV) is vrijgemaakt te kort vond. Hoewel ook de voorganger in het HvBM2 een 
tekort aan voorbereidingstijd meldt, heb ik daarover noch van hem, noch van andere voor-
gangers klachten vernomen. 845 Het is moeilijk de klacht van de voorganger van de GevV in 
de evaluatie mee te nemen, aangezien zij op een subjectieve tijdsbeleving gebaseerd is. In het 
algemeen zijn misschien de volgende opmerkingen te maken. Allereerst, dat de voorgangers 
gezien de moeite die zij zich getroosten om hun kerkdiensten voor te bereiden en een keurig 
verzorgd liturgieboekje te maken de tijd die zij aan de voorbereiding van de kerkdiensten 
besteden geenszins verdoen. Ten tweede, dat onder de voorbereidingstaken een drietal be-
langrijke zaken expliciet worden genoemd (het maken van de preek, het ondernemen van 
een bijbehorende literatuurstudie, het maken (lees: het zoeken) van tekstvertalingen), maar 
andere, even tijdrovende activiteiten worden aangeduid door een “etc.”.846 Onder het “etc.” 
vallen, afgaande op wat ik van de voorgangers heb gehoord in de interviews met hen en wat 

844  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 6.2.3.2. 
845  Deel II, hoofdstuk 7, § 4.2.2, aantekening 579 en 4.7.2.2; zie ook hoofdstuk 8, § 4.2.2.
846  SAMENVATTING (z.j.), 18.
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ik heb ervaren in de kerkdiensten, het zoeken of maken van gebeden, het zoeken van pas-
sende liederen, het zoeken van illustraties voor het liturgieboekje, het vervaardigen van het 
liturgieboekje zelf en (in twee gevallen) het samenstellen van een PowerPoint-presentatie. 
Voor al deze inhoudelijke voorbereidingen en de bijkomende praktische zaken rondom de 
begeleiding van de vrijwilligers en het klaarmaken van de kerkzaal staan vijf uren. Dat lijkt 
alles overziende en rekening houdend met de bijna perfectionistische wijze, waarop de voor-
gangers hun kerkdiensten voorbereiden erg karig. Maar er is meer. Willen de voorgangers in 
de Nederlandse inrichtingen van Justitie hun kerkgangers werkelijk invoeren in vieren, dan 
zullen zij hen – meer dan nu gebeurt – moeten betrekken bij alle fasen van het ‘liturgische 
proces’.847 Dat betekent een extra tijdsinvestering zowel vóór als ná de kerkdiensten.848 

4.3.1.3. ‘Stilte’
Kort besteed ik in samenhang met ‘ruimte en tijd’ aandacht aan stilte tijdens de vierin-

gen. Stilte is op de eerste plaats een belangrijke rituele bouwsteen, om ‘actief meemaken’ te 
bevorderen.849 In de acht onderzochte cases mistte ik werkelijke stiltemomenten. Er was zo 
nu en dan wel sprake van stilte tussen de gebedsoproepen en het gezamenlijke bidden, maar 
van zo’n korte duur (variërend van een minuut tot (enkele) tientallen seconden), dat men zich 
kan afvragen of de kerkgangers die stilte ook echt konden beleven en tot persoonlijk gebed 
konden komen. Ik kreeg de indruk, dat de acht voorgangers zich van de mogelijkheden, die 
stiltemomenten in een liturgieviering hebben, of niet ten volle bewust zijn, of zich er nauwe-
lijks aan wagen, omdat hun de tijd ervoor zou ontbreken. 

De rijkdom van stilte is, dat zij niet alleen de ruimte schept voor een persoonlijke ont-
moeting van de individuele kerkganger met God, maar in God ook voor een ontmoeting van 
de kerkgangers onderling. De stilte is van die ontmoeting een symbool.850 Samen ritueel stilte 
beleven verbindt mensen met elkaar en met wat de rituele stilte heeft opgeroepen. Stilte heeft 
in de liturgie haar eigen momenten, maar daarbuiten zijn in mystagogisch arrangement ook 
andere stiltemomenten te creëren. Praktisch gezien – en dat brengt stilte in samenhang met 
het contextuele gegeven van de tijdsduur die de viering mag duren – kan men zeggen, dat 
stiltemomenten ook reguleerbaar zijn. Stilte kan al naar gelang de tijd van vieren rest langer 
of korter duren, kortom ze biedt, waar men haar een ruime plaats geeft in de kerkdienst ook 
een variabele tijdsruimte.851 

4.3.2. Veeltaligheid en multiculturaliteit 
Veeltaligheid is in de setting van een justitiële inrichting een onvermijdbaar gegeven. In 

vijf van de acht onderzochte kerkdiensten wordt veeltaligheid dan ook gepraktiseerd (HvBM1, 
HvBV, GevV, HvBM2 en de boot). Opmerkelijk is het daarom, dat in twee inrichtingen (de 
kliniek, JJI) er alleen sprake is van hooguit een tweetal Engelstalige liederen (als Nederlandse 
cultuuruiting) en in een inrichting (GevM) van een zuiver Nederlandstalige liturgie. Het is 
mogelijk, maar niet erg waarschijnlijk, dat in de drie laatste inrichtingen geen anderstalige 
kerkgangers zijn. Dat roept de vraag op, of veeltaligheid in de kerkdiensten in de Neder-

847  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 7. 
848  Zie verderop, hoofdstuk 3, aanbevelingen (1), (2) en (4).
849  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 4.5 en CONSTITUTIE (1963), nr. 30, 36-37: “Ad actuosam participationem promovendam, 
populi acclamationes, responsiones, psalmodia, antiphonae, cantica, necnon actiones seu gestus et corporis habitus foveatur. 
Sacrum quoque silentium suo tempore servetur”.
850  PEETERS (2001), 159 e.v.; LUKKEN (1985), 39; VAN DUN (2009), 326.
851  Zie verderop, hoofdstuk 3, aanbeveling (6).
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landse inrichtingen van Justitie wel altijd zo nodig is, als lijkt. De vrouwen, die in de GevV 
hun voorganger uiteindelijk hielpen met de Spaanse vertaling van het slot van haar preek 
moeten, minstens voor een deel, de voorafgaande Nederlandse (of Engelse) passages hebben 
verstaan.852 Eerder al (§ 2) wees ik erop, dat de acht voorgangers, die aan het onderzoek heb-
ben bijgedragen, de liturgie in eerste instantie ‘talig’ benaderen en de voorbereiding van hun 
kerkdiensten vanuit teksten beginnen. Is het streven om zoveel mogelijk te vieren in allerlei 
talen tegelijk – een streven dat grote gevolgen heeft voor het verloop van de viering – hiervan 
wellicht een uitvloeisel?

Hoe brengen de voorgangers in de Nederlandse justitiële inrichtingen de veeltaligheid 
in hun vieringen in praktijk? Als er veeltalig gevierd wordt, worden de coupletten van de te 
zingen liederen om en om zowel in het Nederlands als in een andere taal, ofwel geheel in een 
andere taal gezongen.853 De enige lezing, die van het evangelie, wordt na voorlezing in het 
Nederlands in een of twee andere talen herhaald.854 De voorlezing in andere talen kan ook aan 
die in het Nederlands voorafgaan.855 Gedeelten van de voorbeden worden in een andere taal 
dan het Nederlands gebeden.856 Het Onzevader kan simultaan in alle talen van de kerkgangers 
worden gebeden.857 Soms spreekt de voorganger de kerkgangers ook in andere talen dan het 
Nederlands aan.858

Tijdens het onderzoek kreeg ik twee getuigenissen te horen van het belang van polyglotte 
kerkdiensten. De voorganger in het HvBM1 vertelde over de verraste reactie van een groep 
Polen, toen zij het evangelie onverwachts hoorden voorlezen in hun eigen taal.859 De Suri-
naamse vrouw in het HvBV, D., die in de kerkdienst het openingslied in het Sranan gezongen 
hoorde worden, voelde zich daardoor zo thuis in de kerkdienst, dat ze – in het Nederlands – 
het evangelie wilde voorlezen en de viering spontaan beëindigde met een feestelijke reidans.860 
Je eigen taal gesproken horen in de kerkdienst geeft een gevoel van erkenning en van erbij 
horen. Het slechten van de taalbarrières is een krachtig instrument om een ‘dubbele bewe-
ging’ en een inclusieve configuratie van de liturgie tot stand te brengen. Deze overwegingen 
leiden tot een voorzichtige conclusie. De inzet van meertaligheid in de kerkdiensten in een 
justitiële inrichting is bezien vanuit het perspectief van de contextualisering van de liturgie 
een niet weg te denken vereiste en bezien vanuit de emotionele impact die het kan hebben op 
de ingesloten kerkgangers een groot goed.

Toch zijn er kritische vragen te stellen, vooral omdat het spreken in vele talen ook gevol-
gen blijkt te hebben voor de orde van dienst van de viering. Een eerste vraag is, waarom, als er 
veeltalig gevierd wordt, sommige talen (en dus ook mensen!) een voorkeursbehandeling krij-
gen boven andere. Een tweede vraag is, of en zo ja, welke mogelijkheden de liturgie zelf biedt 
om meertalig te vieren. Een derde vraag ten slotte is, of er geen universele ‘ritueel-liturgische 
taal’ is, die ingezet kan worden om het probleem van de veeltaligheid mee te ondervangen. 
De eerste twee vragen, die in de vraagstelling al een mogelijke andere en meer ‘open’ praktijk 
suggereren, zal ik in het volgende hoofdstuk in de vorm van een aanbeveling betreffende 

852  Vgl. Deel II, hoofdstuk 7, § 3.2, B74.
853  Vgl. e.g. Deel II, hoofdstuk 4, § 3.2, 10.43. B27; 11.00, B32;11.11, B34;11.31, B40.
854  Ibidem, 10.56.
855  Vgl. e.g. Ibidem, hoofdstuk 7, § 3.2, 11.16-11.20. 
856  Vgl. e.g. Ibidem, hoofdstuk 6, § 3.2, 11.09.
857  Vgl. e.g. Ibidem, hoofdstuk 4, § 3.2, 11.18.
858  Vgl. e.g. Ibidem, hoofdstukken 7 en 9, telkens § 3.2. 
859  Ibidem, hoofdstuk 4, § 4.2.1, N18.
860  Ibidem, hoofdstuk 6, § 4.3, N37.
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meertaligheid in de kerkdiensten beantwoorden. Op de derde vraag, die de gegevenheid van 
meertalig vieren in het perspectief van de liturgiewetenschap wil plaatsen, ga ik hier dieper in.

De liturgie zelf spreekt een andere, niet verbale of discursieve, universele ‘ritueel-liturgi-
sche taal’ die in beginsel voor eenieder die aanwezig wil zijn bij de liturgieviering verstaanbaar 
is. Dat is de ‘taal’ van de rite, die zich bedient van archetypen en symbolen. Vuur, licht, lucht, 
hemel, aarde en water, bomen en bloemen, man en vrouw, vader en moeder, kind, iconen en 
beelden, water en brood en brood en wijn, de klank van muziek of de stilte, de reuk van wie-
rook, het zijn allemaal elementen uit onze leefwereld die tot presentatieve symbolen kunnen 
worden gemaakt.861 Dat wil zeggen: tot gegevenheden uit ons dagelijkse bestaan, die doordat 
ze voor een ander doel worden gebruikt ook een nieuwe betekenis krijgen.862 In hun nieuwe 
betekenis verwijzen ze naar, roepen ze op, herinneren ze aan andere werkelijkheden (maar 
wel ónze andere werkelijkheden), die het perspectief van ons dagelijks leven doen versprin-
gen.

De symbolische orde van onze westerse cultuur is geen onveranderlijke, statische orde. 
Zij is dynamisch en gelaagd. Een van de lagen van de symbolische orde van de westerse cul-
tuur is die van het christelijk geloven.863 Die specifieke, religieuze laag wordt voor een deel en 
voor een tijd in communicatieve samenhang gebracht en uitgedrukt in het scenario van de 
huidige ordo van de Romeinse ritus. Die orde van dienst is als het ware zowel de grammatica 
als de syntaxis van de christelijke, universele symbolische ‘ritueel-liturgische taal’ die wij in de 
viering van de liturgie over alle taalbarrières heen tot en met elkaar kunnen ‘spreken’ in het 
rituele handelen van de liturgie. Het is de kracht van deze symbolische ‘taal’, dat iedereen haar 
(kan leren) verstaan. 

Invoeren in vieren door mystagogisch arrangeren brengt ook een al dan niet noodzake-
lijke inwijding in de symbolische orde van de liturgie met zich mee.864 Het was een ervaring 
voor de voorganger van het HvBV om te ontdekken, dat de Romeinse ordo kon functioneren 
als een instrument om de taalbarrière tussen haar en haar buitenlandse kerkgangers op te hef-
fen, omdat de symbolische ‘taal’ van de viering door de inbedding ervan in die voor rooms-
katholiek gelovigen internationaal herkenbare orde van dienst voor hen verstaanbaar werd.865 
De andere voorgangers, die van zichzelf zeggen dat zij “de normale” orde van dienst volgen, 
zouden wat het ‘ritueel-liturgische vocabulaire’ van die ordo hen aanreikt scherper kunnen 
articuleren in hun vieringen ten behoeve van de buitenlandse kerkgangers.

In het bovenstaande heeft op de achtergrond steeds een met de veeltaligheid samenhan-
gende contextuele factor een rol gespeeld: die van de multiculturaliteit. Waar de Romeinse 
orde van dienst het dominante scenario is, blijft voor inbreng uit andere culturen dan de Wes-
terse, anders dan eventueel door de taal, weinig ruimte. Ik ben tijdens de veldonderzoeken 
maar eenmaal een enigermate interculturele orde van dienst tegengekomen: op de boot, waar 
de Romeinse orde van dienst vermengd werd met Afrikaanse, meer bepaald: Zaïrese elemen-
ten.866 Het is de voorgangers niet aan te rekenen, dat zij op het punt van multiculturaliteit hun 
kerkdiensten niet anders dan door de taal contextualiseren. Een meer dan oppervlakkige ken-
nis van relevante culturen lijkt mij immers vereist om de liturgie in de justitiële inrichtingen 
in een verder reikend multicultureel perspectief te kunnen contextualiseren. 

861  BARNARD (2001b), 115-116 en LUKKEN (1999), 71-72. 
862  LUKKEN (1999), 66.
863  Idem (2001), 21-23.
864  POST (2009a), 139-140 en VAN DUN (2009), 319-324.
865  Deel II, hoofdstuk 6, § 4.2.2. 
866  Ibidem, hoofdstuk 9, § 4.2.2.
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4.3.3. Het boeteritueel en de boeteviering 
4.3.3.1. Het boeteritueel: vieren vanuit een mystagogisch arrangement 
 Een derde tot de specifiek justitiële context behorend gegeven is dat het merendeel van 
de justitiële inrichtingen een correctioneel en penitentiair doel heeft. In het Deel I heb ik, in 
aanmerking nemend dat gegevens uit eerdere onderzoeken lijken te wijzen op een enigszins 
problematische terughoudendheid ter zake van de liturgische voorgangers in de inrichtingen 
van Justitie, de vraag gesteld, hoe vooral de katholieke justitiepastores in de strafinrichtingen 
met hun kerkgangers boete, vergeving en verzoening vieren.867 Die vraag ligt nu opnieuw 
voor. Ik maak bij de beantwoording daarvan gebruik van de tekst van een lezing, die ik op 20 
april 2010 heb mogen houden over deze en daarmee samenhangende kwesties op de lande-
lijke studiedagen van het corps rooms-katholieke justitiepastores.868 

In het bovenstaande (§ 2) heb ik de acht voorgangers, die mee hebben gewerkt aan mijn 
onderzoek getypeerd als ‘mystagogische arrangeurs’. De dagelijkse pastorale omgang met 
daders van criminele feiten is naast een inter-persoonlijke ontmoeting op menig moment 
ook een diepingrijpende confrontatie met het mysterie van het kwaad. Diepingrijpend in het 
leven van de pastorant en in het leven van de katholieke justitiepastor. Die gezamenlijke er-
varing van het kwaad maakt deel uit van de meest directe context van het samen vieren in 
een strafinrichting. Met het mysterie van het kwaad kan men als liturgische voorganger niet 
anders omgaan, dan dat men de situatie zo arrangeert, dat het zijn kracht verliest.

In Deel I van dit boek heb ik een excurs gewijd aan het mystagogisch pastoraat als opmaat 
voor een daaruit voortvloeiend mystagogisch arrangement.869 In het kader daarvan speelde 
een uitspraak van Herbert Haslinger een grote rol. Haslinger stelde, dat het voornaamste cri-
terium van een mystagogische liturgie (lees: in de bijstellende ‘vertaling’ van Gerard Groener, 
een mystagogisch gearrangeerde liturgie) is, dat de meevierenden de riten en symbolen als 
symbolisering van hun eigen existentie kunnen beleven en ervaren. Deze uitspraak van Has-
linger geeft de richting aan, die gegaan zou moeten worden, wanneer de katholieke justitie-
pastores als voorgangers in de liturgie met hun kerkgangers boete, vergeving en verzoening 
willen gaan vieren binnen de pastorale premissen, die door het mystagogisch pastoraat wor-
den voorgehouden. De kerkgangers zouden in het ritueel geen vage, nietszeggende of ver-
bloemende algemene noties van het kwade en de daaruit voortkomende zonde voorgehouden 
moeten krijgen, maar samen met en onder begeleiding van de voorganger als mystagogisch 
arrangeur in de viering een confrontatie moeten kunnen aangaan met het door henzelf aange-
richte kwaad. Uit mijn onderzoek is gebleken, dat vier van de acht voorgangers wat de teksten 
van de schuldbelijdenis betreft het tegenovergestelde doen: ze verbloemen de werkelijkheid 
en/of ‘verbergen’ het boeteritueel als het ware in een lied of een gedicht.870 

Een confrontatie met zichzelf en zijn daden lijkt voor de kerkganger heilzamer te zijn en te 
kunnen leiden tot een – in het aangezicht van God – eerlijke erkenning van wie men is gewor-
den en van wat men misdaan heeft, zaken die fundamenteel zijn, waar het gaat om de ultieme 
zelfervaring die in het mystagogisch pastoraat wordt nagestreefd. In zijn zelfervaring komt de 
kerkganger tot het besef, dat – willen zijn daden door God genadig kunnen worden vergeven 
– hij de weg terug moet zoeken naar God. Zijn zelfervaring zal zo kunnen leiden tot berouw 
over zijn daden en tot bekering. Zo beschouwd benadert een viering van boete, vergeving en 
verzoening vanuit mystagogisch perspectief de biecht. Mystagogisch gearrangeerd vieren van 

867  Deel I, hoofdstuk 2, § 6.3.3; vgl. ook Deel II, hoofdstuk 6, § 4.6, N38.
868  Deze lezing is later uitgewerkt tot een artikel: VAN DUN (2010).
869  Deel I, hoofdstuk 2, § 8.4.1 en 8.4.2.
870  Vgl. e.g. Deel II, hoofdstukken 2, 4, 6, 7, telkens § 3.2, respectievelijk B4-5 en B29-30; B56; B70-71.
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ommekeer en bekering, boete, vergeving en verzoening veronderstelt een sfeer van warmte, 
liefde en geborgenheid en kan door de kerkgangers beleefd worden als een ‘thuiskomen’ bij 
de Vader (vgl. Lk. 15:11-32).871 De warme en vertrouwelijke sfeer, waarop de nadruk wordt 
gelegd in het mystagogische arrangement, wordt ook door anderen van wezenlijk belang ge-
acht om de pastorant ertoe te brengen aan zijn eigen schaamte voorbij te gaan en zijn daden 
als ‘van hem’ te accepteren en te durven belijden voor God en de mensen.872

In de orde van dienst van de eucharistieviering is in de openingsriten een moment van 
bezinning en inkeer ingelast, opdat de vierende kerkgemeenschap ‘in goede staat komt’ om 
de eucharistie te kunnen vieren.873 Een mogelijke rituele kerntekst van dit boeteritueel is nog 
altijd het Confiteor, een tekst die oude papieren heeft. Het Confiteor heeft karaktertrekken die 
met het oog op een mystagogisch gearrangeerd boeteritueel interessant zijn. Ik bedoel daar-
mee niet te zeggen dat de tekst van het traditionele Confiteor in zo’n arrangement gebruikt 
zou moeten worden, maar wel, dat gezocht zou moeten worden naar schuldbelijdenissen, die 
dezelfde karaktertrekken hebben. Het meest in het oog lopend kenmerk van het Confiteor is, 
wat ik zou willen noemen, het singularis culpans, het ‘zelfaanklagend enkelvoud’, waarin de 
kernzinnen zijn geformuleerd. 

Het opmerkelijke van het Confiteor is voorts, dat het een persoonlijke schuldbelijdenis van 
iedere aanwezige is in een openlijke en gezamenlijke boeteact van de kerkgemeenschap.874 
Het Confiteor biedt daardoor een model voor een gearrangeerde mystagogische zelfconfron-
tatie. De kerkganger kan er in uitgenodigd worden om openlijk zijn schuld voor God en de 
gemeenschap te belijden, juist omdat hij niet in een beschamende uitzonderingspositie wordt 
geplaatst: alle anderen belijden gelijktijdig en even openlijk en persoonlijk hun eigen schuld 
voor God en voor elkaar. Ieder die deel uitmaakt van de gemeenschap is uit het zelfde zondige 
hout gesneden. De gemeenschap biedt daardoor de veiligheid en geborgenheid van begripvol 
en liefdevol biddend tussenbeide komen voor elkaar bij God. In de boezem van de gemeen-
schap is het daardoor mogelijk om tot drie keer toe te verklaren, dat wat aan kwaad gedaan 
is door mij gedaan is: “door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld”. Die drie-
voudige herhaling heeft een psychologisch effect. Het is een mantra die helpt om zich bewust 
te worden van de schuld, die men draagt, die schuld ook als ‘een eigen schuld’ te kunnen 
aanvaarden en te kunnen verwerken. De mystagogische zelfconfrontatie die teweeg gebracht 
wordt in het Confiteor doet hopen op een heilzaam vervolg. Het is niet goed als de inspanning 
van een zo openlijk persoonlijk belijden van schuld onbeantwoord blijft. Op het Confiteor 
volgt daarom het Misereatur 875, een wens van de voorganger aan de verzamelde kerkgemeen-
schap, waarin de genade en vergeving van Godswege wordt afgesmeekt én toegezegd, een 
wens ook, die de gemeenschap eertijds ook zelf uitsprak aan de voorganger.876 

Het is de vraag, of een mystagogisch gearrangeerd boeteritueel onmiddellijk na de ope-
ning van de viering plaats kan vinden. Is meteen na binnenkomst de nodige sfeer aan warmte 
en veiligheid al voldoende tot ontwikkeling gekomen? Drie van de voorgangers, in de kliniek, 
de JJI en in de GevV, verplaatsten het boeteritueel naar een ietwat later moment in de viering, 

871  Deel I, hoofdstuk 2, § 8.4.2, (3).
872  VAN DAM (1999), 124-125; JONCKHEERE (2009), 223 e.v.; VELDHUIS (2009), 236.
873  ORDO MISSAE (1969) nr. 3, 79; vgl. ook DE KEYZER (1999), 83-88.
874  DE KEYZER (1999), 85-87.
875  ORDO MISSAE (1969), nr. 3, 80.
876  Het Misereatur werd vóór de hervormingen van Vaticanum II zowel door de gemeenschap tegen de voorganger als 
door de voorganger tegen de gemeenschap gezegd, na hun respectievelijke persoonlijke zondebelijdenissen; vgl. MISSALE 
ROMANUM (1963), 372-373. 
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vóór de Schriftlezing.877 Misschien is soms een nog later moment in de viering, ná het evan-
gelie en de preek nog meer aangewezen. Zeker wanneer op de Woorddienst een Communie-
dienst of eucharistische Tafeldienst volgt zou dat het geval kunnen zijn (vgl. Mt. 5: 23-24). 
Het model van bijvoorbeeld de Zaïrese ritus zou hiervoor inspiratie kunnen bieden.878 Maar 
er zijn ook andere mogelijkheden. Een van de acht voorgangers herinnerde in het Commu-
niegebed eraan, dat de tekens van brood en wijn staan voor de vergeving van zonden.879 Die 
referentie aan de instellingswoorden biedt de mogelijkheid om na het Onzevader en vóór de 
vredeswens en de nuttiging een ritueel van boete, vergeving en verzoening te vieren. De litur-
gische traditie laat dat toe. Op alle genoemde momenten is in de traditie ooit van een ritueel 
van boete, vergeving en verzoening sprake geweest.880 

4.3.3.2. De sacramentele viering van de boete 
Paus Benedictus XVI heeft op 6 september 2007 te Castelgandolfo in een toespraak tot 

een vertegenwoordiging van de in Rome verzamelde internationale conferentie van hoofdaal-
moezeniers een veelvuldige viering van de biecht (en in het verlengde daarvan de eucharistie; 
daarover verderop, § 4.5.3) in gevangenissen aanbevolen.881 Met deze uitspraak lijkt de paus 
de confrontatie aan te gaan met het kerkelijke klimaat van het huidige West-Europa, waarin 
de viering van de biecht allerminst populariteit geniet bij de gemiddelde gelovige. De inge-
slotenen in een Nederlandse justitiële inrichting doen, temeer daar zij veelal slechts als mar-
ginaal kerkelijk te beschouwen zijn882, daar wat dit betreft in eerste instantie niet voor onder. 
Vanwege antropologische en culturele veranderingen is de biecht in West-Europa als het ware 
‘verdampt’ en pogingen om haar weer te doen vieren zijn grotendeels tot mislukken gedoemd. 
Vanwege de huidige kerkambtelijke opbouw van het rooms-katholieke justitiepastoraat in 
Nederland is deze aanbeveling van de paus bovendien geen gemakkelijk te realiseren optie. Er 
maken immers nauwelijks priesters deel uit van het corps katholieke justitiepastores.883 

Toch is het van belang om binnen de mogelijkheden die er wel zijn te onderzoeken, hoe 
aan de door de paus aangegeven wenselijkheid om in de justitiële inrichtingen veelvuldig 
op sacramentele wijze boete, vergeving en verzoening te vieren vorm kan worden gegeven; 
daarmee geef ik ook antwoord op de vraag die ter zake van de boeteviering aan het slot van 
hoofdstuk 5 van Deel II is blijven liggen.884 In de strafinrichtingen verkeren immers katholiek 
gedoopte ingeslotenen, die voor (soms zeer) lange tijd beroofd van hun vrijheid, gaandeweg 
nood kunnen gaan hebben aan het vieren van het sacrament van de biecht. Zij kunnen vol-
gens kerkelijk recht hun vraag om een sacramentele bediening van de biecht zelfs rechtens aan 
de katholieke justitiepastor richten.885 Dat roept een bijna onoplosbare impasse op. Willen de 
katholieke justitiepastores met inachtneming van hun mogelijkheden en bevoegdheden in 
de inrichtingen van Justitie met regelmaat en op uitgebreidere manier boete, vergeving en 
verzoening vieren, dan zullen zij naar creatieve oplossingen moeten zoeken. 

877  Deel II, hoofdstukken 2, 3 en 7, telkens § 3.2, respectievelijk B4-5; B18; B70-71.
878  Vgl. Ibidem, hoofdstuk 9, § 4.7.1 en aantekening 660.
879  Ibidem, hoofdstuk 8, § 3.2, B84.
880  WEGMAN (1965-1968), k. 2531-2533, ‘Schuldbelijdenis’.
881  Vgl. rkkerk.nl, Blad voor Katholiek Nederland, 5e jaargang, 2007, nr. 14, 15.
882  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 6.1.1 en 6.1.2.
883  Vgl. Ibidem, § 5.2, aantekening 124.
884  Deel II, hoofdstuk 5, § 4.7.1.
885  CIC (1983), c. 842, § 1 jo c. 843, § 1 en 2, 154.
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Op 14 december 2008, de derde Adventszondag van dat jaar, vierde de voorganger in de 
GevM een boeteviering, die – afgezien van de problematische dienstorde – een model zou 
kunnen bieden voor een meer uitgewerkte viering van boete, vergeving en verzoening, wan-
neer er geen formele sacramentele boeteviering gehouden kan worden, omdat de voorganger 
daartoe niet bevoegd is.886 In een passende sfeer, met thematisch goed gekozen liederen, ge-
beden en Schriftlezingen en tijdens of na de preek een gewetensonderzoek, gevolgd door een 
gezamenlijke schuldbelijdenis, een uitwisseling van een vredeswens als teken van onderlinge 
verzoening en een zegen door de voorganger onder toezegging van vergeving, kan zeer wel 
een ‘eigen’ boeteviering worden gehouden. Hierbij is, indachtig Mt. 7:7-8, de overtuiging lei-
dend, dat een oprecht bidden om vergeving zal worden verhoord. Tevens zou men op grond 
van dit logion van Jezus hier, wat de sacramentaliteit van zo’n ‘eigen’ boeteviering betreft, met 
recht een beroep kunnen doen op het beginsel Ecclesia supplet uit de klassieke sacramenten-
theologie. Deze oplossing biedt aan de niet-priesters onder de katholieke justitiepastores de 
mogelijkheid om een paar keer per jaar, bij voorkeur in de Veertigdagentijd en in de Advent, 
uitgebreider met hun ingesloten kerkgangers stil te staan bij de invloed van het kwaad in het 
algemeen en de criminaliteit in het bijzonder op hun leven en hen helpen bij een heilzame 
verwerking daarvan. 

4.3.4. Cd’s en PowerPoint-presentatie 
Waar geen koor aanwezig is, of de samenzang anderszins moeilijker zou kunnen verlopen, 

of om te luisteren naar muzikale intermezzi tijdens de viering, kunnen cd’s worden ingezet. 
In twee kerkdiensten was dat ook het geval om zowel de samenzang te ondersteunen als om 
naar te luisteren (JJI en GevV).887 Cd’s hebben het grote voordeel, dat men een bijna onuitput-
telijk lied- en muziekrepertoire tot zijn beschikking heeft, dat bovendien gemakkelijk ‘bij de 
tijd’ te brengen is. Er zijn – zo is mij tijdens mijn observaties van de kerkdiensten in de JJI en 
de GevV gebleken – wel een drietal voornamelijk praktische kanttekeningen te maken bij het 
gebruik van cd’s. In het volgende hoofdstuk zal ik die bij wijze van aanbevelingen voor het 
gebruik van cd’s bijeen zetten.888

In twee inrichtingen (JJI en HvBM2) werd tijdens de viering gebruik gemaakt van een 
PowerPoint-presentatie.889 De inzet van een PowerPoint-presentatie in de kerkdienst scoort, 
zonder dat het met zoveel woorden gezegd wordt, blijkbaar hoog bij het managementteam 
en de ondernemingsraad van de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV). In hun nota over de 
inrichting en het beheer van de stiltecentra in de justitiële inrichtingen, wordt de aanwe-
zigheid van de daartoe benodigde middelen ten minste als een vereiste geformuleerd.890 Op 
het besloten gedeelte van de website van het rooms-katholieke justitiepastoraat wordt in de 
liturgische niche een groeiend aantal PowerPoint-presentaties aangeboden om te gebruiken 
in de kerkdienst.891 Ongetwijfeld biedt een PowerPoint-presentatie – tot nu toe misschien nog 
veelal onbenutte – technische mogelijkheden, ook in een liturgieviering. Terugkijkend op wat 
ik tijdens mijn observaties rondom de PowerPoint-presentaties heb waargenomen, wil ik weer 

886  Deel II, hoofdstuk 5.
887  Ibidem, hoofdstukken 3 en 7. 
888  Zie verderop, hoofdstuk 3, aanbeveling (7).
889  Deel II, hoofdstukken 3 en 8.
890  MANAGEMENTTEAM EN ONDERNEMINGSRAAD (2009), (1): “Het stiltecentrum bezit moderne audiovisuele 
apparatuur; een goedfunctionerende beeld- (DVD-speler en vast opgestelde beamer) en geluidsinstallatie, alsmede een 
projectiescherm en een computer”.
891  www.gevangenispastor.nl > Inloggen > Liturgie > Powerpoints > Downloaden.
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bij wijze van aanbevelingen een aantal praktische kanttekeningen maken bij de inzet daarvan 
in een liturgieviering. Daarbij betrek ik ook het liturgieboekje. De PowerPoint-presentatie kan 
voor een deel dienen als een digitale vervanger van het liturgieboekje. In het laatste hoofd-
stuk vindt de lezer die aanbevelingen.892 Hier wil ik nader ingaan op de mogelijke impact van 
relatief eenvoudige elektronische middelen als cd’s en een PowerPoint-presentatie op ontwik-
kelingen die in het domein van de liturgie op termijn verwacht lijken te kunnen worden. Wat 
is het perspectief? 

Marcel Barnard, die in zijn oratie Het vreemde succes van de Liturgische Beweging uit 2005893 
onder meer aandacht besteedt aan de vraag, “wat een elektronische netwerkcultuur (betekent) 
voor de liturgie (…)”, merkt op, dat over deze vraag “(…) nog niet veel (is) gereflecteerd”.894 
Barnard laat zich bij zijn overwegingen over de kwestie inspireren door de Amerikaanse me-
thodistische godsdienstsocioloog Tex Sample, die houdt, dat de invloed van de hedendaagse 
elektronische cultuur op ritueel en liturgie een omwenteling mee zal brengen, die lijkt op die 
welke dank zij de gelijktijdige opkomst van de boekdrukkunst door de Reformatie werd ver-
oorzaakt.895 Als Sample gelijk heeft, hebben we dus te maken met een indrukwekkende en re-
volutionaire innovatie, waar de huidige elektronische cultuur haar intrede doet in de liturgie. 

Volgens Sample is het meest kenmerkend voor de hedendaagse elektronische cultuur, dat 
zij een “spectacle”, een ‘spektakel’ of schouwspel is. Dit spektakel valt nader te omschrijven als 
een performance, “die bestaat uit het geïntegreerde en geavanceerde gebruik van beeld, ‘sound 
as beat’ en visualisatie”.896 Onder ‘visualisatie’ moet dan ‘alles’ wat er op het beeldscherm ge-
beurt, of breder, ‘alles’ wat er te zien is (pulserende lichteffecten, beelden en video’s), worden 
verstaan.897 Sample denkt bij spektakel op de eerste plaats aan “electronic events”898, zoals bij-
voorbeeld een popconcert waarin artiesten en toeschouwers op allerlei manieren, door “mu-
ziek, woorden, het charisma van de artiesten, het percussieve gebruik van licht, het gedrag 
van de mensenmenigte (bewegen, dansen, staan), geuren en smaken (…) een totaalervaring” 
delen.899 Maar niet alleen bij deze electronic events spelen beeld, beat en visualisatie een rol: 
overal waar mensen samen komen, bij manifestaties of demonstraties, maar ook in een kerk-
dienst (Sample doet daar voorstellen toe) kan zo’n spektakel worden gecreëerd.900 

Het spektakel, waardoor zowel participatie als betekenisgeving willen worden gewekt, 
brengt volgens Sample vanwege de dominante rol van muziek (“the basic narrative for many 
people’s lives”) een esthetisch cognitieve dynamiek en identiteit teweeg onder wie het mee-
beleven, het smeedt de aanwezigen emotioneel samen en geeft hun een gevoel deel uit te 
maken van een groter geheel, het toont hun spiegelend en ritueel hun leven en engageert met 
en overtuigt van de boodschap die wordt uitgedragen.901 Dat zijn kwaliteiten die, zo kan men 
in het licht van deze studie besluiten, ook door de inzet van de ritueel-liturgische strategieën 
worden nagestreefd.

892  Zie verderop, hoofdstuk 3, aanbevelingen (7) en (8).
893  De inaugurale rede werd in aangepaste vorm gepubliceerd in BARNARD (2006).
894  Idem, 47.
895  Ibidem en SAMPLE (1998), 15.
896  BARNARD (2006), 48.
897  Idem, 49.
898  BARNARD (2006), 48 en SAMPLE (1998), 77.
899  BARNARD (2006), 48.
900  Idem, 49 en SAMPLE (1998), 53.
901  BARNARD (2006), 48-49 en SAMPLE (1998), 83 e.v..
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Barnard ziet in de omschrijving van Sample van het spektakel als performance een bij 
uitstek rituele kwaliteit naar voren komen: “(riten hebben immers) buiten hun actuele per-
formance (cursivering MB) om (…) geen betekenis, en onderzoek naar ritualiteit en liturgie 
kan dus ook niet buiten hun performance om gebeuren – een rite bestaat niet op papier”.902 
De verbinding die door de benoeming van het spektakel als performance kan worden gelegd 
tussen het spektakel en de rite is niet zonder betekenis. Het spektakel wordt er door geïden-
tificeerd en gekwalificeerd als een ritueel: Sample zegt dan ook dat in het spektakel “highly 
ritualized activity occurs”.903 

Hier raken we aan een eventueel toekomstige betekenis voor de liturgie van de inzet van 
cd’s en PowerPoint-presentaties. Op zich leidt de inzet van cd’s of van een PowerPoint-presen-
tatie niet onmiddellijk tot een spektakel. Maar cd’s en PowerPoint-presentaties kunnen wel 
worden gebruikt als bouwstenen daarvan. De PowerPoint-presentatie biedt vanzelfsprekend 
meer mogelijkheden daartoe dan cd’s. Die leveren alleen geluid aan; een PowerPoint-presen-
tatie biedt de triade van beeld, geluid (‘sound as beat’) en visualisatie. Het is denkbaar, dat een 
gesofisticeerde PowerPoint-presentatie de functie van het live spektakel overneemt, waar dat 
om welke reden dan ook niet kan worden gerealiseerd. En zoals een PowerPoint-presentatie 
als vervangend spektakel seculiere doelen kan dienen, zo kan zij ook voor de creatie van 
een kerkelijk en liturgisch spektakel worden ingezet. Een bescheiden begin werd daarmee 
gemaakt in het HvBM2, waar tussen de Dienst van het Woord en de Communiedienst een 
PowerPoint-presentatie werd vertoond met als titel “Onze wil en ons geweten, geen misbruik 
van Gods Tempel”, die niet langer de kerkdienst ondersteunde, maar een eigen thematische 
en rituele functie (een meditatieve pauzefunctie) had.904

Binnen de mogelijkheden van de software kunnen in een PowerPoint-presentatie bo-
vendien allerlei elementen uit de internetwereld worden ingebouwd. Als voorbeeld daarvan 
noem ik de zogenaamde flashes, flitsende clips die voor verschillende communicatiedoelein-
den kunnen worden ingezet. Zo kun je op internet (leren) bidden aan de hand van flashes.905 
Er is hier sprake van zuiver internetritueel. Omdat men voor de computer meestal geen direct 
contact met anderen heeft zou men een flash, die het gebed begeleidt, in eerste instantie kun-
nen beschouwen als “een reinvention van het privégebed”.906 Maar dat verandert uiteraard, 
wanneer men samen met anderen naar zo’n flash zou kijken, bijvoorbeeld omdat die is inge-
bouwd in een PowerPoint-presentatie, die in een kerkdienst wordt vertoond. Het persoonlijke 
engagement dat de gebedsflash wil oproepen krijgt in de gezamenlijkheid van de kerkdienst 
als vanzelf ook een socialiserende dimensie. Een gebedsflash zou daarom de rituele functie 
van bijvoorbeeld de voorbeden kunnen gaan overnemen. 

De nieuwe ritualiteit die tot stand gebracht kan worden door de inzet van elektronische 
media als cd’s en PowerPoint-presentaties zal in ver doorgevoerde vorm (Sample meent dat in 
een kerkdienst voortdurend sprake moet zijn van experience en flow: van continue visualisatie 
en muziek)907 de huidige rituele vormgeving en ritualiteit van de kerkdienst veranderen. De 
vraag is vervolgens, of en in hoeverre deze nieuwe rituele vormgeving en ritualiteit zich – in 
ons geval – zullen kunnen inbedden in de voorgeschreven ordo en de katholieke liturgische 

902  BARNARD (2006), 48.
903  Idem, 49 en SAMPLE (1998), 52.
904  vgl. Deel II, hoofdstuk 8,§ 3.2, 11.09
905  BARNARD (2006), 139 e.v.. Barnard noemt als voorbeeld de website www.mehr-als-du-glaubst.de, waarop zo’n flash te 
zien is onder de titel ‘Liebesbrief ’[laatst geraadpleegd 19 januari 2011].
906  Idem, 142.
907  Idem, 51.
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traditie en of en in hoeverre zij die zullen doorbreken. Daarover valt nu nog weinig te zeg-
gen. Misschien lijkt de ontwikkeling, die vanuit de hedendaagse elektronische cultuur in het 
domein van de liturgie gaande is, op die van het kerkelijke drama van de Middeleeuwen: het 
begon bescheiden als verrijking van de kerkmuziek, ontwikkelde zich tot ritueel-liturgisch 
spel en werd uiteindelijk theater, waarmee het zijn plek verloor in de liturgie en de kerk.908 
Misschien gaat de ontwikkeling de kant op, die in de in ritueel-liturgisch opzicht ‘vrijere’ pro-
testantse kerken vooral in evangelische kring vorm begint te krijgen en ontwikkelt zich een 
heel nieuwe liturgie. 

Wat ik meemaakte in de JJI en het HvBM2, ging nog niet veel verder dan dat de cd’s de 
kerkzang ondersteunden, terwijl de PowerPoint-presentaties voornamelijk de teksten daarvan 
lieten zien. Maar de inzet van elektronische media in de kerkdiensten lijkt een perspectief te 
bieden om ook voor kerkgangers uit de elektronische cultuur de kerkdiensten in de inrichtin-
gen van Justitie ‘relevant’ te maken.

4.4. De Dienst van het Woord 
4.4.1. De lezingen, kernritueel van de Dienst van het Woord

Een Woord- en Gebedsdienst is, zoals deze benaming aanduidt, opgebouwd uit twee ele-
mentaire liturgische bouwstenen: de verkondiging van het Woord en het gezamenlijke bid-
den in voorbereiding en respons daarop. Aan de gebedscultuur in de katholieke kerkdiensten 
in de Nederlandse inrichtingen van Justitie, met name aan de voorbeden die de Woord- en 
Gebedsdienst besluiten, heb ik in het voorgaande al genoegzaam aandacht besteed (§ 4.2). In 
deze deelparagraaf gaat het daarom uitsluitend over de ritualiteit rondom de verkondiging 
van het Woord. Als uitgangspunt voor evaluatie zet ik bijeen, wat ik ter zake in het veldonder-
zoek ben tegengekomen.

In zes van de acht kerkdiensten, die ik heb geobserveerd, werd maar één lezing voorgele-
zen. In de JJI was dat een lezing uit de Handelingen, in alle andere gevallen (HvBM1, HvBV, 
GevV, HvBM2, de boot) betrof het een evangelielezing.909 Alleen in de kliniek en in de GevM 
werden er meer lezingen voorgelezen. In de kliniek waren dat er drie, te weten twee uit Tenach 
en een evangelielezing, in de GevM een profetentekst en een evangelieperikoop.910 

Alleen in de GevM ging de voorlezing van het evangelie met voorgeschreven ritueel ge-
paard. Ik heb het ritueel in het betreffende hoofdstuk van Deel II uitvoerig beschreven en 
besproken.911 In het HvBV werd de Bijbel door de lezer van het evangelie van zijn lezenaar 
gehaald en op het altaar gelegd, maar er werd niet uit gelezen.912 Op de boot werd een Bijbel 
plechtig als evangelieboek binnengedragen en op het altaar gelegd. Daarna las de voorganger 
vanaf een andere plaats het evangelie voor uit zijn liturgieboekje.913 In alle andere cases was de 
Bijbel, als die aanwezig was, slechts een liturgisch decorstuk (GevV en HvBM2).914 Dat men 
in de katholieke kerkdiensten in de justitiële inrichtingen nauwelijks gebruik maakt van een 
Bijbel om uit voor te lezen vindt vooral reden in het feit, dat de katholieke justitiepastores niet 

908 Zie voor de geschiedenis van het kerkelijke drama YOUNG (1967/1933).
909  Vgl. Deel II, hoofdstukken 3, 4, 6, 7, 8 en 9, telkens § 3.2.
910  Vgl. Ibidem, hoofdstukken 2 en 5, telkens § 3.2.
911  Ibidem, hoofdstuk 5, § 3.2, 11.08 en 4.3.
912  Ibidem, hoofdstuk 6, § 3.2, 10.57 en 4.3.
913  Ibidem, hoofdstuk 9, § 3.2, 10.12 en 4.3.
914  Ibidem, hoofdstukken 7 en 8, § 2.1, 3.1, 1, 3.2, 4.3 en 4.4.
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over geschikte (lees: hanteerbare en polyglot bruikbare) liturgische leesboeken beschikken.915 
Van de andere kant is het ook een ingeslopen gewoonte van het katholiek justitiepastoraat 
om een Bijbel als decorstuk te gebruiken: in liturgievieringen op landelijke corpsdagen zien 
de justitiepastores niet anders. Ook dan is er een Bijbel op het altaar, die niet wordt gebruikt 
om uit voor te lezen. 

De eerste vraag die men zich na deze korte samenvattende inventarisatie van de feitelijk-
heden rondom het lezen uit de Schrift kan stellen, is die naar het waarom van de keuze van het 
merendeel van de voorgangers voor slechts één lezing. De voorganger in de JJI gaf daarvoor 
als motivatie, dat één Schriftlezing voor zijn jeugdige kerkgangers al moeilijk genoeg was.916 
Dat motief geldt niet voor de andere voorgangers. De voorganger in het HvBM2 noemde de 
tijdsdruk als reden.917 De voorganger in het HvBM1 noemt tijdsdruk eveneens als argument, 
maar nuanceert. Hij laat de evangelielezing meermaals en in meerdere talen voorlezen en 
heeft daarom te weinig tijd voor andere lezingen.918 De andere voorgangers, die hetzelfde 
doen, zullen hem dat nazeggen. De reden, waarom de evangelielezing in meerdere talen 
wordt gelezen is helder: de evangelieperikoop wordt (terecht) als de belangrijkste beschouwd. 
De boodschap daarvan moet zoveel mogelijk verstaan kunnen worden door de kerkgangers. 
Vandaar dat bijna alle voorgangers zich moeite getroosten om de tekst van de evangelielezing 
ook nog in een aantal andere talen in het liturgieboekje af te drukken. Ik vind deze argumen-
ten niet overtuigend en stel daartegenover dat er andere mogelijkheden zijn om én veeltalig 
meer dan één Schriftlezing te lezen én de boodschap daarvan aan eenieder verstaanbaar over 
te dragen.919 Leidt dit selectieve lezen in de liturgie juist niet tot verarming van de boodschap 
van de Schrift? En dreigen de evangeliën hierdoor niet een canon te worden in de Bijbelca-
non? De voorgangers verwijzen in hun preek eventueel wel naar andere in het leesrooster 
voor de betreffende zondag aangewezen lezingen, maar de kerkgangers zullen dat nauwelijks 
opmerken. Hun Bijbelkennis is veelal te gering om de homiletische toespelingen te begrijpen.

Sinds het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) wordt in de Rooms-katholieke Kerk 
gebruik gemaakt van een nieuw leesrooster, dat zodanig is opgezet, dat in een driejarige zon-
dagscyclus en een tweejarige weekdagencyclus920 praktisch de hele Bijbel aan de orde komt.921 
Dit postconciliaire leesrooster is als ‘oecumenisch leesrooster’ ook in een aantal protestantse 
kerken in gebruik. Maar het staat vandaag de dag (vooral in protestantse kring) ter discus-
sie. Kerkgangers zouden nog maar zo weinig deelnemen aan kerkdiensten, dat het geen zin 
meer zou hebben om hen te confronteren met voor hen (en voor de predikant!) als tamelijk 
nietszeggend overkomende Bijbelperikopen, alleen omdat de lectio continua van het leesroos-
ter dat voorschrijft. De Kampense emeritus hoogleraar Jaap van der Laan stelde – na een 
enquête gehouden te hebben onder negentig gemeentepredikanten om voorstellen en wensen 

915  De Kanselbijbel, (DE BIJBEL (1995)), die in het najaar van 2008 door de Katholieke Bijbelstichting aan alle Nederlandse 
inrichtingen van Justitie werd geschonken wordt door de meeste voorgangers onpraktisch en onhanteerbaar gevonden. De 
in MANAGEMENTTEAM EN ONDERNEMINGSRAAD (2009), (1), gegeven bepaling, dat men in de justitiële stiltecentra 
ten behoeve van de katholieke eredienst over “een Bijbel (inclusief een kanselBijbel)” moet beschikken, gaat voorbij aan het 
feit, dat deze Bijbel vanwege de gepraktiseerde meertaligheid in de kerkdiensten aan bijzondere voorwaarden moet voldoen.
916  Deel II, hoofdstuk 3, § 4.2.1.
917  Ibidem, hoofdstuk 8, § 4.2.1.
918  Ibidem, hoofdstuk 4, § 4.2.1.
919  Zie verderop, hoofdstuk 3, aanbevelingen (1) en (4). 
920  Een uitzondering is gemaakt voor de weekdagen in de Advent, Kersttijd,Veertigdagentijd en Paastijd, alsook voor de 
feesten van de heiligen, bijzondere gelegenheden en votiefmissen, die alle hun eigen lezingen (kunnen) hebben.
921  CONSTITUTIE (1963), nr. 35, § 1, 40-41: “In celebrationibus sacris abundantior, varior, et aptior lectio sacrae Scripturae 
instauretur”.



Hoofdstuk 2 | 403

te inventariseren voor een nieuw leesrooster – een alternatief leesrooster samen met voor de 
hedendaagse gelegenheidkerkgangers ‘relevante’, want elementaire lezingen. Zo’n alternatief 
rooster met een beperkt aantal, vaker terugkerende Bijbelse highlights lijkt op het eerste ge-
zicht ook voor gebruik in bijvoorbeeld de katholieke liturgie in een justitiële inrichting met 
zijn meestal laagkerkelijke kerkgangers geschikter te zijn dan het postconciliaire leesrooster 
en de huidige leespolicies te ondersteunen. Maar ook Van der Laan voegde aan zijn alterna-
tieve reeks een reeks van ‘tweede lezingen’ toe. 922 

Andere voorstellen kwamen van de Groningse nieuwtestamenticus Geurt-Henk van 
Kooten. Hij bekritiseert de overwaardering in het postconciliaire rooster van zowel de evan-
geliën als van Tenach ten koste van met name de briefliteratuur. Van Kooten houdt een plei-
dooi tegen de lectio continua vanuit de synoptici van het postconciliaire leesrooster en voor 
een lectio congrua. Dat wil zeggen, dat Van Kooten pleit voor de invoering van “gelijkwaardige 
sporen”, waaronder hij series perikopen uit de evangeliën en de nieuwtestamentische brieven 
en series perikopen uit de Tora en de profeten verstaat. Bij het in de kerkdienst “dominerende 
spoor”, dat wil zeggen: bij een hoofdlezing uit Tenach of uit het Nieuwe Testament, zou een 
passende lezing uit het die zondag niet-dominerende spoor gekozen kunnen worden. Ook 
Van Kooten houdt dus vast aan minstens twee lezingen in een kerkdienst.923 Samenvattend 
zou men kunnen zeggen, dat in deze lopende discussie ernaar gestreefd wordt om in de li-
turgie én voor de kerkgangers meer ‘relevante’ Schriftlezingen te lezen én daarmee toch de 
rijkdom van de hele Schrift door te geven. 

Wat is dan het belang van meer Schriftlezingen? In de postconciliaire leesorde is de eerste 
van de in het rooster opgegeven lezingen bij voorkeur genomen uit Tenach.924 Tenach is – om 
met Van Kooten te spreken – het eerste (in de katholieke visie weliswaar niet aan het evangelie 
gelijkwaardige) “spoor”. Dat is niet zonder reden. Er zijn zowel liturgietheologische als mys-
tagogische en catechetische motieven voor aan te wijzen, welke laatste vooral ook van belang 
zijn met het oog op het mystagogisch arrangeren.925 De lezingen uit Tenach zetten die uit het 
Nieuwe Testament in perspectief. De lezing uit het evangelie wordt daardoor méér dan een 
verhaal, dat zich ‘ooit’ heeft afgespeeld “in illo tempore” en dat zonder nader referentiekader 
door de ingesloten kerkgangers licht kan worden opgevat als een verhaal van ‘er was eens’. In 
samenhang met de spiegellezing uit Tenach wordt het evangelie in hermeneuse deel van ons 
eigen levensverhaal, dat geduid wordt als toebehorend aan God, die al vanaf de schepping 
geschiedenis met mensen maakt. In liturgische termen: in anamnese en in hermeneutische 
actualisering van Gods heilsdaden worden in de lezingen uit Tenach en de evangeliën de tij-
den met elkaar verbonden en worden ook wij zelf getuigen gemaakt van Gods heil; in termen 
van het mystagogisch pastoraat: onze eigen existentie krijgt zo heilzame betekenis, er valt ver-
lossing te ervaren. Dat was wat Herbert Haslinger “das Vorrangige Kriterium mystagogischer 
Liturgie” noemde.926 

Deze theologie achter het postconciliaire leessysteem wordt symbolisch gearticuleerd in 
de zich ontvouwende ritualiteit, waarmee het lezen wordt omgeven. Het evangelie wordt uit 
het evangelieboek gelezen; bij voorkeur niet uit het leesboek (lectionarium), waaruit de eerste 
lezing gelezen is en zeker niet uit een eigengemaakt liturgieboekje. Want het moet niet alleen 
te horen, maar ook te zien en eventueel zelfs te ruiken zijn, dat het voorgedragen evangelie een 

922  VAN DER LAAN (2004).
923  VAN KOOTEN (2007), 88-94.
924  In de paastijd en op sommige feesten zijn de lezingen genomen uit nieuwtestamentische niet-evangelische geschriften.
925  Vgl. BENEDICTUS XVI (2010), nr. 57; vgl. ook rkkerk.nl, Kerkelijke documentatie (januari 2011), 46.
926  Deel I, hoofdstuk 2, § 8.4.2.
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heilige tekst is, waarin Christus zelf sacramenteel tegenwoordig komt.927 De kerkgemeenschap 
neemt lichamelijk actief deel in het ritueel van de evangelieverkondiging door te gaan staan 
uit eerbied voor de in het evangelie tot haar sprekende Heer.928 Rituelen zijn immers een zaak 
van het hele lichaam en van alle zintuigen. 

In de justitiële inrichtingen wordt de evangelietekst door kerkgangers voorgelezen. Ik 
noemde dat eerder (§ 4.2) een afwijking van de liturgische traditie, volgens welke de taak 
om het evangelie te lezen aan de diaken is opgedragen. Eerst waar de diaken afwezig is, valt 
zijn taak om het evangelie voor te dragen toe aan de voorganger.929 De Ordo Missae geeft aan 
dat de taak om te lezen in de gemeenschap immers geen priesterlijke en presidentiële, maar 
een dienende taak is.930 De diaken is de dienaar binnen het Christus representerende wij-
dingsambt. Ook hier speelt de symboliek: Christus spreekt zich als “ieders dienaar” (vgl. Mk. 
10:42-45) uit als het kritische Woord van God, waaronder allen zijn gesteld. De voorgangers 
in de justitiële inrichtingen vertrouwen de lezing van het evangelie toe aan enkelen van hun 
kerkgangers, enerzijds omdat zij weten, dat mensen vanuit de kerkgemeenschap geroepen 
kunnen worden om te lezen (lees: om als lector te functioneren), anderzijds zonder dat zij 
zich (met uitzondering van de voorganger in het HvBM1931) kennelijk voldoende realiseren, 
dat een lector uitsluitend de niet-evangelische lezingen leest. Maar zij doen dat ook uit pure 
noodzaak, omdat de anderstalige evangelielezingen veelal door native speakers gelezen moe-
ten worden. Als die noodzaak zich voordoet, vinden ze het vervolgens vreemd zelf toch het 
evangelie in het Nederlands te lezen.932 Het trekken van deze consequentie is discutabel. Het 
kan tot gevolg hebben, dat de kritische functie van het evangelie uit het oog verloren wordt. 
Hoezeer men lezers ook voorbereid op deze taak, voorzichtigheid blijft geboden, niet in het 
minst omwille van de geloofwaardigheid: de heiligheid van de tekst verdraagt zich immers 
niet altijd met de daden van de lezer.933 Dat het lezen van het evangelie (ook) door de voor-
ganger de voorkeur heeft, hangt ten slotte nauw samen met de intrinsieke verbinding die er 
is tussen de evangelielezing en de daarop volgende homilie. Lezing en homilie zijn de twee 
facetten van een en dezelfde voortgaande verkondigingshandeling.934 Als men als voorganger 
iemand van de kerkgangers wil laten lezen, zou het (gedeeltelijk toevallige) model van het 
HvBM2 te prefereren zijn: daar opende en besloot de voorganger de door een lezer gelezen 
evangelielezing.935 

927  Vgl. CONSTITUTIE (1963), nr. 7, 20-23. Vgl. ook BENEDICTUS XVI (2010), nr.52 en 56; vgl. ook rkkerk.nl, Kerkelijke 
documentatie (januari 2011), 42 en 45. Dat het evangelie(boek) Christus sacramenteel present stelt blijkt uit de acclamaties 
op het evangelie. Bij de evangelielezing past dan ook de uitroep “Verbum Domini” die wordt beantwoord met de acclamatie 
“Laus tibi, Christe”; vgl. ORDO MISSAE (1969), nr. 12, 82. Merkwaardigerwijs geeft het ALTAARMISSAAL (1979), nrs. 
12-13, 616, op deze plaats ook “Wij danken God” en is “Lof zij U, Christus” gekozen als vertaling/vervanging van “Gloria, 
tibi, Domine” als acclamatie na de aanhef van het Evangelie. In de Byzantijnse ritus wordt dit nog scherper verwoord: na de 
zogeheten Kleine Intocht met het evangelieboek wordt het boek hoog geheven, terwijl geroepen wordt: “Wijsheid! Staat op! 
Laat ons Christus, de Wijsheid, het Woord van God, aanbidden”;vgl. BYZANTIJNS LITURGIKON (1991), 253. 
928  ORDO MISSAE (1969), De structura, nr. 35, 22.
929  Idem, nr. 34, 21.
930  Ibidem. 
931  Vgl. Deel II, hoofdstuk 4, § 4.5.
932  Ibidem.
933  VAN DUN (2008b),110-111. 
934  DE KEYZER (1999), 117-118; vgl. ook BENEDICTUS XVI (2010), nr. 59; vgl. ook rkkerk.nl, Kerkelijke documentatie, 
(januari 2011), 47.
935  Deel II, hoofdstuk 8, § 3.2, 10.57.
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4.4.2. De muziek
Muziek en zang in een kerkdienst zijn belangrijk. Martin Hoondert gaf dat aan in zijn 

dissertatie. Hij meent dat de kerkzang een bijzonder instrument is om gemeenschap te vor-
men.936 De in de kerkzang gezamenlijk beleefde emotie en de daardoor ontstane relaties tus-
sen mensen bevorderen groepsvorming. De voorgangers in het HvBM1 en de GevM zullen 
hem dat nazeggen. Zij zetten de samenzang in om de kerkgangers ‘open te maken’ voor het 
gevierde mysterie (HvBM1) en om de “participatie” van de kerkgangers aan de viering te 
bevorderen (GevM).937 In alle onderzochte cases werd in de kerkdienst gezongen. Ik geloof 
niet, dat er in justitiële inrichtingen ooit bedoeld sprake is van een ‘stille’ kerkdienst. Dat komt 
alleen voor in noodsituaties.938 Paul Oskamp schrijft, dat zingen in de kerkdienst volgens de 
ingesloten kerkgangers, die hij interviewde, niet alleen fijn is, iets om van te genieten, kansen 
biedt om expressie te geven aan zijn gevoelens en een mogelijkheid biedt om persoonlijk en 
samen met anderen iets terug te doen voor God, maar ook een moeizame zaak. Zijn gespreks-
partners wijten dat aan hun eigen zangkwaliteiten, aan hun verlegenheid om te zingen en aan 
het repertoire (niet aansprekende teksten, toonhoogte en moeilijke melodieën). Maar Os-
kamp besluit uiteindelijk, dat zij “gegeven een bij hen passend repertoire en goede muzikale 
begeleiding (…) heel goed (kunnen) zingen, graag zelfs”.939 Dat laatste is ook mijn indruk. In 
de acht cases werd door de meeste kerkgangers met graagte meegezongen. 

Het repertoire, dat in de door mij geobserveerde vieringen werd gezongen, varieerde van 
kerkdienst tot kerkdienst. De muzikale bouwstenen, die de voorgangers in de justitiële in-
richtingen gebruiken om het liedrepertoire voor hun kerkdiensten samen te stellen zijn: po-
pliederen (de kliniek, JJI, HvBV, GevV), ‘klassieke’ Nederlandstalige kerkliederen (de kliniek, 
HvBM1, GevM, HvBM2), Taizé-gezangen (HvBM1, HvBV), praise-liederen (de kliniek, JJI, 
HvBM1, GevV, de boot) en Afrikaanse liederen (HvBV, de boot).940 Deze opsomming ver-
toont grote overeenkomsten met de lijst die Hoondert vaststelde van de soort muziek, die de 
repertoires van jongerenkoren kenmerkt.941 Op zich is dat niet vreemd: ook jongerenkoren 
zoeken naar een eigen repertoire, dat hen aanspreekt en waardoor zij zich betrokken weten in 
de liturgie. Voorgangers in de inrichtingen van Justitie willen dat ook voor hun kerkgangers. 
Het verschil is, dat de jongerenkoren bij het zoeken van ‘hun’ muziek een eigen inbreng heb-
ben, terwijl de voorgangers in de justitiële inrichtingen het repertoire ‘van bovenaf ’ bepalen, 
passend bij het thema van de kerkdienst en – naar zij veronderstellen – bij het verstaansniveau 
van hun kerkgangers. Maar ook de eigen muzikale smaak van de voorganger speelt bij de 
liedkeuze een beslissende rol.942 

936  HOONDERT (2006), 195. 
937  Deel II, hoofdstuk 4, § 4.2.1 en 4.7.2.1, ritueel-liturgische strategieën (1) en (2) en hoofdstuk 5, § 4.2.2, N25 en 4.7.2.1, 
ritueel-liturgische strategie (5).
938  Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Het Hemels Gelag (vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 2.4), waar men (voorlopig) van 
samenzang heeft afgezien, omdat dat teveel als opgelegd ‘pandoer’ werd ervaren. Het Hemels Gelag werd niet beleefd als een 
goede plek om te zingen. De ambiance speelt kennelijk een rol, zelfs wanneer het repertoire aan de doelgroep is aangepast; 
vgl. HENDRIKS & SCHOEMAKER (2004), 89 en 176. 
939  OSKAMP (2004), 27-29, 65-67, m.n. 65 en Aanbevelingen 2 en 3, 100-101. 
940  Vgl. Deel II, hoofdstukken 2 tot en met 9, telkens § 3.2 en de bronvermeldingen in de aantekeningen van § 3.2 en/of 
4.2.1.
941  HOONDERT (2006), 290-291.
942  Vgl Deel II, hoofdstuk 8, § 4.2.2. 
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Hoewel ik dat niet meemaakte943, kiezen de voorgangers in de justitiële inrichtingen er zo 
nu en dan voor om hun repertoire aan te vullen met luistermuziek, die kan variëren van mo-
dern populair tot middeleeuws-mystiek en klassiek en van instrumentaal tot vocaal. Ook een 
Gregoriaans of Byzantijns gezang wordt gewaardeerd. De ingesloten kerkgangers luisteren er 
graag naar. Het luisteren verstilt hen. A fortiori geldt dit voor het luisteren naar een goed koor, 
dat live zingt in de kerkdienst.944

Waar de voorgangers de liedkeuze zelf bepalen, kan men zich – de bovengenoemde bouw-
stenen van hun liedrepertoires overziende – afvragen, aan welke criteria een lied eigenlijk 
moet voldoen om in de liturgie gezongen te kunnen worden. De kwestie van wat goede of 
slechte liederen zijn voor in de kerk is in de Nederlandse kerkprovincie nog niet zo heel lang 
geleden onderwerp van veel commotie geweest.945 De vraag is vooral van belang omdat mu-
ziek en zang krachtige ritueel-liturgisch strategische instrumenten zijn om de kerkdienst voor 
de ingesloten kerkgangers ‘relevant’ te maken. 

Oskamp noemt “schoonheid” als criterium, wat volgens hem “alles te maken (heeft) met 
God en zijn dienst en met de beleving van geloof ”.946 Uit de klachten over de moeizame kerk-
zang, die Oskamp van ingesloten kerkgangers optekende, kan men afleiden, dat de liederen 
die men wil zingen zowel wat de tekst als de melodie betreft ‘open’ moeten zijn voor per-
soonlijke beleving en toe-eigening door de kerkgangers.947 Dat criterium geldt temeer, omdat 
men in de justitiële inrichtingen toch een inclusieve configuratie van de liturgie nastreeft. 
Het ‘manco’ van veel gangbare kerkliederen bij gebruik in een justitiële inrichting (maar ook 
daarbuiten!) is vaak de exclusiviteit naar ideeën, idioom en melodie die hen kenmerkt. De 
muziek moet ten slotte uiteraard de sfeer van de kerkdienst dienen, zij moet bijdragen aan de 
eredienst, en zo zou ik willen toevoegen, ook passen in de ritueel-liturgische context. Ik geef 
twee voorbeelden, positief en negatief, van wat ik met dat laatste criterium bedoel. Het lied 
Down To The River To Pray, een ‘traditionele’, maar niet-kerkelijke song, die vooral bekend is 
geworden van de soundtrack van de film Oh, brother where art thou?, werd in de kerkdienst 
in de JJI gebruikt in de context van het boeteritueel vóór de Schriftlezing. Het werd daar als 
inleiding op gebruikt, terwijl de tekst op een PowerPoint-dia werd vertoond met een spre-
kende afbeelding van Jezus bij zijn doop in de Jordaan op de achtergrond. Naar mijn ervaring 
en beleving paste het lied uitstekend in deze ritueel-liturgische context.948 Het lied Als hij kon 
toveren van Herman van Veen daarentegen, dat in de GevV werd gebruikt als overgang van 
de Schriftlezing Mk. 8:1-9 naar de preek paste niet in die ritueel-liturgische context, omdat 
het trefwoord ‘toveren’ van het lied het zojuist gelezen wonderverhaal teveel inkleurde.949 Het 
lied ging de inhoud van de ritueel-liturgische context bepalen. Het “ondersteunde” – om de 
beeldspraak van de voorganger op de boot ter zake van kerkzang aan te halen – “de hut” van 
de verkondiging niet.950 Dat is een laatste belangrijk criterium, dat de liederen die men kiest 
geen afbreuk doen aan de boodschap van de Schrift, die in de liturgie wordt verkondigd.

943  Het is niet helemaal duidelijk, of het lied Als hij kon toveren van Herman van Veen in de GevV niet vooral als luistermuziek 
bedoeld was; vgl. Deel II, hoofdstuk 7, § 3.2, B73.
944  OSKAMP (2004), 29 en hier Deel II, hoofdstuk 6, § 4.2.2.
945  Zie e.g. www.trouw.nl/religiefilosofie/nieuws/religie/article3016823.ece/Censors van bisschoppen schrappen Oosterhuis 
.html. [laatst geraadpleegd 25 januari 2011].
946  OSKAMP (2004), 67.
947  Idem, 28.
948  Deel II, hoofdstuk 3, § 3.2, B17 en 4.2.1, aantekening 353. 
949  Ibidem, hoofdstuk 7, § 3.2, B73.
950  Ibidem, hoofdstuk 9, § 4.2.2.
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De samenzang in de kerkdiensten in de justitiële inrichtingen kan ondersteund worden 
– zoals we boven (§ 4.3.4) al zagen – door cd’s (JJI en GevV), of door een pianist van ‘bin-
nen’ (HvBM1) of van ‘buiten’(HvBM2).951 Maar soms hebben de voorgangers in de justitiële 
inrichting de beschikking over een eigen kerkkoor dat uit ingesloten kerkgangers bestaat. 
Die ‘bajeskoren’ worden soms begeleid door ingesloten kerkgangers die keyboard, piano, gi-
taar, bongo’s of drums kunnen bespelen: het ‘bajeskoor’ krijgt dan ondersteuning van een 
‘bajesband’. Die band kan overigens ook zonder koor optreden in de kerkdiensten, soms met 
een lead singer, om de samenzang te (bege)leiden. De populariteit van ‘bajeskoren’ laat zich 
aflezen aan de wedstrijd die eind 2009 voor hen werd gehouden in het kader van het zestig-
jarig bestaan van het protestantse en rooms-katholieke justitiepastoraat.952 De ‘bajeskoren’ en 
‘bajesbands’ dragen op zeer verdienstelijke manier bij aan de ‘relevantie’ van de kerkdiensten 
voor de ingesloten kerkgangers. Helaas is hen in menig geval geen erg lang leven beschoren. 
Hun muzikale kracht kan afhangen van enkelingen met goede stemmen of andere muzikale 
begaafdheden. Bij overplaatsing of ontslag kan het ‘bajeskoor’ of de ‘bajesband’ plotseling 
soms zozeer aan kracht inboeten, dat zij tijdelijk weer ontbonden moeten worden. Soms is er 
ten slotte een koor van ‘buiten’ te gast, dat de kerkzang tijdens de kerkdienst in de justitiële 
inrichting verzorgt en de samenzang ondersteunt (JJI en HvBV).953 

Welk perspectief dient zich ter zake van muziek en zang in de kerkdiensten in de justitiële 
inrichtingen aan voor de korte en langere termijn? In vijf cases is er sprake van een (groei-
ende) voorkeur voor opwekkingsliederen (de kliniek, JJI, HvBM1, GevV en de boot).954 Op 
een aantal van acht onderzochte kerkdiensten is daarmee in meer dan de helft daarvan een 
tendens ingezet van groeiende voorkeur van de voorgangers voor liederen in de sfeer van 
Praise and Worship. Praise en worship duiden onderscheiden muzikale en rituele fasen aan in 
het vieren.955 Ik vat beide samen onder de noemer praise-liederen. De laatste jaren zijn onder 
de justitiepastores en -predikanten twee cd’s onder de veelzeggende titel Praise in Prison ver-
spreid, die vanzelfsprekend uitnodigen dit muziekgenre op het repertoire te brengen.956 Wel-
licht worden er in de toekomst nog meer van deze cd’s uitgebracht. Praise-liederen zouden 
de sound van het liturgisch pastoraat in de inrichtingen van Justitie wel eens kunnen gaan 
bepalen. Gedetineerden zijn geraakt door dit muziekgenre, reden waarom de voorgangers er 
gaandeweg steeds meer voor kiezen. Er lijkt een samenhang te bestaan tussen de voorliefde 
van steeds meer ingesloten kerkgangers voor praise-liederen en de apotropeïsche krachten die 
men in evangelische kring aan deze liederen toekent. De musicoloog en theoloog Cees van 
Setten schrijft, dat men er in evangelische kring van overtuigd is, dat deze muziek God aanwe-
zig brengt en daarom de macht van het demonische kan verbreken.957 Onder de macht van het 

951  Ibidem, hoofdstukken 3, 4, 7 en 8, telkens § 3.2.
952  Zie e.g. www.solidariteitsfonds.nu/VerzamelCDtekst.pdf [laatst geraadpleegd 25 januari 2011]. Bedoelde wedstrijd werd 
geïnitieerd en gefinancierd door het Solidariteitsfonds R.K. Gevangenispastoraat met ondersteuning vanuit de landelijke 
Dienst Geestelijke Verzorging (DGV). Een discriminerend onderdeel van de wedstrijd was het verplicht te zingen Lied van 
een Gevangene, dat voor genoemd jubileum geschreven is door Huub Oosterhuis op muziek van zijn zoon Tjeerd. Zie voor 
de tekst daarvan: ibidem, 16-20.
953  Vgl. Deel II, hoofdstukken 3 en 6, telkens § 4.2.2. 
954  Ibidem, hoofdstukken 2, 3, 4, 6 en 9, telkens § 3.2.
955  Vgl. voor de betekenis van beide termen BARNARD (2006), 54: Praise en worship zijn vooral te onderscheiden naar de 
adressant. Praise richt zich opwekkend, interactief en uitbundig tot de kerkgangers, worship richt zich op God, is intieme 
interactie met Hem, meer reflexief en rustiger. Praise is per definitie uiterlijk, zichtbaar en hoorbaar; worship kan zich in het 
verborgene afspelen. 
956  Vgl. Deel II, hoofdstuk 1, § 2.2, aantekening 289.
957  Geciteerd bij BARNARD (2006), 73; vgl. VAN SETTEN (1996), 121 e.v.. 
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demonische voelen velen in de justitiële (straf)inrichtingen zich staan. Onder het zingen van 
praise-liederen ervaren ze de bevrijdende kracht daarvan. Menig ingesloten kerkganger wil 
dit gevoel vasthouden en zoekt na ontslag uit de justitiële inrichting een evangelische kerk-
gemeenschap ‘buiten’ om het bevrijdende gevoel van de kerkdienst ‘binnen’ vast te kunnen 
houden.958 Tegelijkertijd hebben praise-liederen, zoals wij eerder zagen959, een sterk mystago-
gische inslag, met een zeer persoonlijke, emotionele inkleuring. De voorgangers kunnen dit 
bij hun kerkgangers populaire genre daarom direct dienstbaar maken aan hun mystagogisch 
georiënteerde ritueel-liturgische strategieën.

In de cases, die ik heb bestudeerd, werd het gangbare rituele zangpatroon nog niet door-
broken door de inzet van praise-liederen. Maar het is denkbaar, dat zich ontwikkelingen gaan 
voordoen, waarbij dat wel gebeurt. We kunnen nu al constateren, dat, wanneer de voorgan-
gers zich bewust worden van de impact die praise-liederen hebben op hun kerkgangers, zij 
geneigd zijn de teksten van de gebeden in de kerkdienst eraan aan te passen (e.g. de kliniek).960 
Misschien hebben we van verdergaande kerkmuzikale ontwikkelingen een nog bescheiden 
begin gezien in de eucharistieviering in het HvBM1, waar veelvuldige samenzang de ritualiteit 
onder druk zette.961 Die veelvuldige samenzang zou men kunnen zien als een opmaat voor de 
flow, die in evangelische liturgieën gebruikelijk is: een ‘stroom’ van liederen in het eerste deel 
van de kerkdienst die diepe religieuze beleving wil oproepen; die geruime tijd (soms meer dan 
een half uur) in beslag neemt en waarin praise en worship afwisselend en interactief met zang, 
dans en beweging worden gevierd door koor, band en gemeenschap tezamen, onder leiding 
van een worship leader (‘aanbiddingsleider’). Aanzetten tot staan, dans en beweging zagen 
we in de JJI en het HvBV.962 Invoering van een flow zal ontegenzeggelijk grote veranderingen 
meebrengen voor het rituele verloop van een kerkdienst.963 In justitiële inrichtingen, waar 
‘bajeskoor’ en ‘bajesband’ bestaan, is zo’n flow relatief gemakkelijk te realiseren en met inzet 
van elektronische hulpmiddelen (licht en beeld) kan zij uitgroeien tot het live spektakel dat 
Tex Sample voor ogen stond (§ 4.3.4). 

Er valt naar mijn mening een niet onbelangrijke kanttekening te maken bij eventuele ont-
wikkelingen als deze. Het gevaar, dat er een naar configuratie exclusieve liturgie door ontstaat, 
waarin een (grote?) minderheid zich niet meer herkent, is niet denkbeeldig. En het is – als we 
de emeritus pastoraal-theoloog Jan Hendriks mogen geloven – bovendien niet onmogelijk, 
dat een evangelisch georiënteerde liturgie (opnieuw) een sterke, dwingende beweging ‘van 
bovenaf ’ en ‘vanuit de kerk’ teweeg brengt die ten koste gaat van de ‘dubbele beweging’.964 

4.5. De Dienst van de Tafel 
4.5.1. De agapèviering versus de eucharistie 

In het Beleidskader betreffende liturgie is een paragraaf gewijd aan wat in dat document 
“Agapèvieringen” of “Zacheüsmaaltijden” genoemd worden.965 De steller van het Beleidskader, 

958  Zie Deel II, hoofdstuk 4, § 4.6: het verhaal van informant J1..
959  Vgl. Ibidem, hoofdstuk 2, § 4.2.2 en aantekening 315.
960  Ibidem, § 4.2.2.
961  Deel II, hoofdstuk 4, § 4.2.1 en 3.2.
962  Ibidem, hoofdstukken 3 en 6, telkens § 3.2. Vgl. voor een beschrijving en bespreking van evangelische kerkdiensten 
met flow BARNARD (2006), 111-117 (De Levensstroom in Leiderdorp) en 118-125 (Jesus House for all Nations (Redeemed 
Christian Church of God) in Amsterdam).
963  Idem, 53-54.
964  HENDRIKS (2010), 96-97.
965  VAN IERSEL (2004a), VI, 9.
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voormalig hoofdaalmoezenier Fred van Iersel, spreekt daarin het voornemen uit in overleg 
met de hoofdpredikant (liturgiewetenschappelijk?) onderzoek te entameren naar de moge-
lijkheden om als aanbod van het rooms-katholieke liturgisch pastoraat in de inrichtingen 
van Justitie naast de Woord- en Communiedienst en de eucharistieviering een nieuw type 
viering te ontwikkelen, dat een “open karakter” heeft (lees: voor eenieder toegankelijk is) ten 
teken van de “diaconale presentie van kerken in de inrichting” en ter bevordering van een 
“cultuur van het delen in christelijke zin”. Het voorstel van Van Iersel past in de sfeer van de 
discussies rondom de Woord- en Communiedienst als een al dan niet mogelijk alternatief 
voor de eucharistieviering vanwege het groeiend priestertekort, die al sinds de negentiger 
jaren van de vorige eeuw in de Nederlandse kerkprovincie spelen. In het aartsbisdom Utrecht 
bijvoorbeeld werd eind negentiger jaren deze discussie bisdombreed gevoerd. Er verscheen 
een brochure over de kwestie, samen met een gesprekswijzer.966 Het voorstel voor een agapè- 
of Zacheüsmaaltijd zou men kunnen zien als een voorstel voor een ‘derde weg’ in de kwestie: 
een oplossing voor het probleem, die geen Communiedienst is en vanwege haar totaal nieuwe 
vormgeving geen ontleningen aan de eucharistische liturgie zal kennen. 

De agapèviering of Zacheüsmaaltijd die Van Iersel bij een positieve uitkomst van ge-
noemd onderzoek voornemens is aan te bieden zal “een symbolische maaltijd (…) zonder de 
gebruikelijke gerechten” zijn, de te kiezen (tafel)gebeden zullen “(meer) lijken (…) op cou-
rante gebeden bij de opening van maaltijden in een gezin” en “bij de liturgische vormgeving 
wordt in ieder geval geen gebruik gemaakt van niet-geconsacreerde hosties”. Uiteraard wordt 
er – vanwege het niet-eucharistische karakter van de agapè- of Zacheüsviering – evenmin ge-
bruik gemaakt van geconsacreerde hosties. Omwille van de diaconale dimensie van dit nieuw 
te ontwikkelen type viering en om “de qua intentie universele betekenis van het geloof tot uit-
drukking (…) (te brengen), en (om) de nadruk (…) (te leggen) op het bereiken van mensen 
die elders in de samenleving stuiten op sociale uitsluiting (…) wordt er naar gestreefd hierbij 
kerkelijke vrijwilligers aanwezig te doen zijn”. De paragraaf besluit met te stellen, dat voor zulk 
een viering “een nadere liturgische structurering” vereist is “onder inhoudelijke verantwoor-
delijkheid van de Hoofdaalmoezenier”. 

In het Beleidskader wordt de ontwikkeling van een agapè- of Zacheüsviering gelegiti-
meerd met een beroep op de beginperiode van het christendom, “waarin het enige tijd ge-
bruikelijk (was) om aan de Maaltijd des Heren een zo geheten agapèmaaltijd vooraf te laten 
gaan. Het betrof maaltijden met een diaconaal karakter, waarvoor deelname ook open stond 
voor mensen die (nog) geen belijdend christen waren”. Naar deze tijd vertaald kunnen deze 
“(…) maaltijden (…) een christelijke oecumenisch gekleurde verbinding uit(drukken) tussen 
de deelnemers onderling en tussen de gedetineerden en christenen buiten de inrichting” 967. 
Van het voorgestelde gerichte onderzoek en de daaruit voortvloeiende “nadere liturgische 
structurering” is tot dusverre niets gekomen.

De voorganger in de kliniek heeft in de geest van deze paragraaf uit het Beleidskader ge-
handeld. Bij zijn aantreden in de kliniek trof hij een liturgische gewoonte aan, die aansloot bij 
wat in het Beleidskader onder een agapèviering wordt verstaan, in welke gewoonte hij zich, 
ook omwille van de oecumene, van harte heeft ingevoegd. Hij heeft alleen of samen met zijn 
collega-geestelijk verzorgers in de kliniek een theoretisch liturgiehistorisch en theologisch ka-
der geformuleerd, dat aansluit bij de legitimatie die het Beleidskader voor een te ontwikkelen 

966  HULSHOF (1997); vgl. ook de korte tijd later verschenen officiële uitgave van de Nationale Raad voor Liturgie met 
modelteksten voor vieringen buiten aanwezigheid van een priester: Modellen voor woordvieringen, gebedsvieringen, 
communievieringen (Pastoraal-liturgische handreikingen, 2), Zeist (1999).
967  VAN IERSEL (2004a), VI, 9.
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agapèviering geeft. Hij houdt met zijn kerkgangers symbolisch maaltijd. De kerkgangers zit-
ten als het ware aan tafel. De diaconale dimensie van de viering en de oecumenische verbin-
ding met christenen van buiten de kliniek is verankerd in de collecte en in de aanwezigheid 
van vrijwilligers. De voorganger in de kliniek gebruikt geen hosties, maar matzes en drui-
vensap in plaats van wijn. Hij maakt in zijn liturgisch optreden (geen liturgisch gewaad, geen 
‘priesterlijke’ handelingen) duidelijk, dat het gaat om een ‘lekenliturgie’. Hij gaat daarin zover, 
dat hij een onderscheid aanbrengt tussen zijn zondagse agapèviering en de officiële katholieke 
liturgie. Zijn voorgangerschap berust naar zijn zeggen dan ook niet op ambt en zending, maar 
min of meer op toevalligheid.968 

Het Beleidskader gaat voor wat dat laatste betreft niet mee met de voorganger in de kliniek. 
De te ontwikkelen agapèviering wordt in het Beleidskader gepresenteerd als een toekomstig 
officieel liturgisch aanbod van het rooms-katholieke justitiepastoraat onder de verantwoorde-
lijkheid van de hoofdaalmoezenier en dus als toekomstige officiële katholieke liturgie. Maar 
ook los van de toekomstige status van een agapèviering in de justitiële inrichtingen, moet men 
de zondagse viering in de kliniek kwalificeren als officiële katholieke liturgie, omdat zij kerk-
rechtelijk gezien onder de eindverantwoordelijkheid van de ‘Zendende Instantie’ staat, dat wil 
zeggen: van de bisschop van het diocees, waarbinnen de kliniek zich bevindt. Het pastoraat 
van de voorganger in de kliniek, waar ook zijn liturgisch handelen deel van uitmaakt, berust 
immers op een formele pastorale opdracht en zending door deze bisschop. Daardoor alleen al 
is de zondagse viering in de kliniek aan te merken als een officiële ritueel-liturgische act van 
de Rooms-katholieke Kerk.969 

Het probleem van de voorganger in de kliniek is, dat hij ervoor gekozen heeft om voor-
uit te lopen op in het Beleidskader aangekondigde en nog niet uitgekristalliseerde ontwikke-
lingen. Dat heeft gevolgen. De “nadere liturgische structurering”, die in het Beleidskader als 
voorwaardelijke eis voor invoering wordt gesteld, is immers nog niet bepaald. De voorganger 
in de kliniek volgt een “oecumenisch-katholieke” orde van dienst voor het avondmaal970, die 
in grote lijnen ook die van de eucharistieviering is. De protestantse kerkgangers herkennen in 
de agapèviering dan ook een avondmaalsviering, terwijl de katholieke kerkgangers de viering 
als een eucharistieviering beleven.971 Er liggen twee kritische vragen voor. De eerste luidt: 
waarom wil men in het rooms-katholieke justitiepastoraat met iedereen, die daaraan mee 
wil doen, en in oecumenisch verband (want ook de protestantse tak van het justitiepastoraat 
wordt erbij betrokken) maaltijd vieren? De tweede vraag is, waarom pastorale werkers en 
werksters en diakens een Tafeldienst willen vieren met brood en wijn, terwijl zij toch de mo-
gelijkheid hebben om met hun kerkgangers een Woord- en Communiedienst te houden? Niet 
alleen de voorganger in de kliniek houdt immers een agapèviering, ook de voorganger in de 
GevV heeft dat, naar eigen zeggen, geruime tijd gedaan.972 Het blijken complexe vraagstukken 
die een zo genuanceerd mogelijk antwoord verdienen. Beide vraagstukken zijn bovendien 
extra ingewikkeld, omdat zij met elkaar vervlochten zijn. 

968  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 4.3 en 4.4, N8.
969  CIC (1983), c. 834, 152. 
970  DIENSTBOEK (1998), 4 en 154-174.
971  Deel II, hoofdstuk 2, § 4.6.
972  Ibidem, hoofdstuk 7, § 4.3, N41. 
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Het crux van het probleem is mijns inziens, dat men laverend tussen theologische, kerk-
ordelijke en zelfbedachte beperkingen en bepalingen (het vieren van een Woord- en Commu-
niedienst wordt in het Beleidskader ontmoedigd973), bij het zoeken naar alternatieve vormen 
voor een maaltijdviering toch telkens weer stoot op hetzelfde basale rituele ‘casco’ van de sym-
bolische maaltijd, dat de creativiteit vanwege de basale symbolische orde noodzakelijkerwijs 
aan banden legt. Ik leg dat uit.

Het voornaamste achterliggende motief om een (oecumenische) agapèviering voor de 
justitiële inrichtingen te ontwikkelen is van kerkordelijke aard: elke kerkdienst in de Neder-
landse inrichtingen van Justitie heeft een “open karakter”, dat vanuit katholiek perspectief om 
bijzondere pastorale prudentie vraagt. In beginsel is immers iedereen welkom, ook diegenen 
die volgens de katholieke kerkorde (nog) geen toegang hebben tot de sacramenten.974 Toegang 
tot de sacramenten hebben immers alleen diegenen die gedoopt zijn in de Rooms-katholieke 
kerk of – na het doopsel in een andere kerk – tot de Rooms-katholieke Kerk zijn toegetre-
den.975 Een agapèviering zou volgens het Beleidskader als “aanvulling”, of – vanwege het hier 
vernoemde motief – misschien zuiverder: als ‘vervanging’ van de Woord- en Communie-
dienst en de eucharistieviering kunnen dienen. 

Als men echter maaltijd houdt zonder dat er ‘echt’ kan worden gegeten en men uitsluitend 
symbolische spijs en drank wil aanbieden, welke reële mogelijkheden heeft men dan nog? 
Een agapèmaaltijd is niet zomaar een gebeurtenis. Zij is al naar gelang de omstandigheden 
min of meer een ritueel ‘feest’. Niet alleen de liturgische traditie, maar ook de archetypische 
symbolische orde doet dan als vanzelf grijpen naar brood en wijn (of druivensap als ‘vrucht 
van de wijnstok’). Er kan, zoals in het Beleidskader, wel worden verordend dat er geen hosties 
als broodvorm mogen worden gebruikt om iedere gelijkenis met de eucharistie te vermijden, 
het vraagt blijkbaar toch veel van kerkelijke deelnemers aan een dergelijke maaltijd om, wan-
neer de zich vanuit de joodse en christelijke liturgische traditie opdringende alternatieven, 
matzes of zelfs gedesemd brood, worden gebruikt, zulk een viering niet als avondmaal of 
eucharistieviering te beleven.976 De conclusie is helder: de agapèviering in de kliniek lijkt in de 
gepraktiseerde vorm teveel op een eucharistieviering. Brood en wijn, in welke vorm ook, zijn 
de ultieme christelijke sacramentele tekens om de aanwezigheid van de Heer te midden van 
de kerkgemeenschap te vieren en om zijn pascha te gedenken. Dat erkennen de voorgangers 
die een agapèviering houden en dat is ook de intentie, waarmee zij agapè vieren. De voorgan-
ger in de kliniek drukte die intentie uit in de uitreikingsformule bij de nuttiging: “Zo wil de 
Heer bij je zijn”, zijn collega in de GevV in haar motivatie voor een agapèviering.977 

Waar binnen het katholieke justitiepastoraat nog slechts zeer weinigen bevoegd zijn om 
eucharistie te vieren, ontstaat een sacramentele leemte, die om opvulling vraagt. De pasto-
rale nood van vaak voor (zeer) lange tijd ingesloten mensen, die verlangen naar een viering 
rondom de tekens van brood en wijn, brengt sommigen onder hun voorgangers/niet-priesters 
ertoe niet te wachten op eventuele toekomstige ontwikkelingen. Met het oog op de liturgische 
integriteit is het verstandiger, wanneer de ‘Zendende Instantie’ en de leiding van het corps 
katholieke justitiepastores de agapèviering laten voor wat ze is en de viering van een Woord- 
en Communiedienst stimuleren, wanneer een eucharistieviering tot de onmogelijkheden be-
hoort.

973  Zie verderop in dit hoofdstuk, § 4.5.2.
974  Vgl. Deel I, hoofdstuk 1, § 6.1.2.
975  CIC (1983), c. 844 en VAN DUN (2009), 343-344.
976  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 4.6.
977  Vgl. Ibidem, § 3.2, 11.58 en Deel II, hoofdstuk 7, § 4.3, N41. 
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4.5.2. De Communiedienst 
Zoals in de vorige deelparagraaf al werd aangegeven, wordt in het Beleidskader betreffende 

liturgie het houden van een Communiedienst ontmoedigd. Het Beleidskader zegt daarover: 

“Woord en communievieringen hebben een uitzonderlijk karakter. Ze worden uitsluitend gehouden om die 
gedetineerden die verplicht zijn tot het bijwonen van de mis op zondag en overige gedetineerden die cano-
niek gerechtigd zijn tot de communie (bijv. ook Oosters orthodoxe christenen) in de gelegenheid te stellen deel 
te nemen aan de communie wanneer het voor een langere periode niet mogelijk is in de context van een in 
hun aanwezigheid gevierde eucharistieviering te communiceren. Indien dit organisatorisch mogelijk is, vindt 
een communieviering plaats direct na afsluiting van een woord- en gebedsdienst. De vorm is die van een korte 
plechtigheid in aanvulling op een woord- en gebedsdienst”.978 

 
Het is deze bepaling, die van invloed is op de dienstorde van de Communiedienst in de 

GevM.979 Wat in het citaat opvalt, is dat beklemtoond wordt, dat Woord- en Communievie-
ringen een “uitzonderlijk karakter” hebben met als “uitsluitend” doel de canonieke verplich-
ting ter zake van het bijwonen van de mis door de ingesloten katholieken te waarborgen, 
welke plicht daarmee impliciet wordt verstaan als deelname aan de communie. 

De geciteerde bepaling getuigt in de huidige situatie van het rooms-katholieke justitiepas-
toraat van weinig realiteitszin. Er wordt bepaald, dat de katholieke justitiepastores slechts van 
tijd tot tijd een (ver)korte Communiedienst voor de katholieke ingeslotenen aan de Woord- 
en Gebedsdienst zouden mogen toevoegen, afhankelijk van de tijd die er verlopen is sinds 
de laatst gevierde eucharistieviering in de inrichting. De meeste katholieke voorgangers in 
de justitiële inrichtingen zijn, zoals we in de vorige paragraaf nog zagen, geen priester. In de 
meeste inrichtingen kan derhalve nooit door de eigen voorganger eucharistie gevierd worden; 
priesters van ‘buiten’ zijn, hoewel het Beleidskader anders suggereert, ook niet zomaar op af-
roep voor de liturgie in de inrichting beschikbaar. Naast dat de in de kerkprovincie algemene 
negatieve sfeer rondom de Woord- en Communiedienst hier een rol speelt, heeft, zoals ik in 
de vorige paragraaf al schreef, angst voor misbruik van de communie door ‘onbevoegden’ 
deze bepaling ingegeven. Niet alleen de voorgangers/niet-priesters worden hierdoor in hun 
liturgisch pastoraat oneigenlijk beperkt, ook de priesters, die eventueel toch in de justitiële in-
richtingen zouden celebreren, krijgen een aantal inperkende regelingen rondom de commu-
niegang voorgeschreven.980 Even verderop in het Beleidskader staat ten slotte, dat “de bediena-
ren van de Communie buiten de mis (…) de Communie niet (mogen) weigeren aan gelovigen 
die daarom vragen”.981 Dat voert tot de conclusie, dat de vraag van de ingesloten katholieke 
kerkgangers leidend criterium moet zijn, niet de vraag hoe lang geleden er eucharistie werd 
gevierd in de justitiële inrichting. Die “bedienaren van de Communie buiten de mis” zullen 
de communie in dat geval – als zij ten minste de voorgeschreven ordo volgen – overigens ook 
in een (eventueel private en ingekorte) Woord- en Communieviering bedienen.982 De “korte 
plechtigheid in aanvulling op een woord- en gebedsdienst”, die de auteur van het Beleidskader 
in het citaat voor ogen staat zou dus gedeeltelijk een herhaling betekenen van de afgelopen 
viering.

978  VAN IERSEL (2004a), IV, 8.
979  Deel II, hoofdstuk 5, § 3.2, 11.30-11.34.
980  VAN IERSEL (2004a), III.II, III. II. I en III. II. II, 6-8.
981  Ibidem; vgl. ook CIC (1983), c 843, § 1, 154.
982  ROMEINS RITUAAL (1976a), Orden van Dienst 1 en 2, 19-28
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De voorganger in het HvBV houdt tegen boven geciteerde bepaling van het Beleidskader 
in terecht elke keer, dat zij voorgaat, een ritueel volledig uitgebouwde Woord- en Communie-
dienst, omdat haar kerkgangers daar telkens opnieuw om vragen en omdat de Communie-
dienst, naar haar voorkomt, in de Woorddienst zijn rituele voorbereiding heeft.983 Dat doet 
ook de voorganger in het HvBM2.984 Voor het standpunt van de voorganger van het HvBV 
valt veel te zeggen. De communie, de vereniging (communio) in het teken van het eucharisti-
sche brood met de Heer en met elkaar veronderstelt immers een intimiteit met het mysterie, 
die alleen gestadig biddend, zingend en luisterend naar de verkondiging van de Schrift kan 
worden opgebouwd. De Woord- en Communiedienst zijn tezamen de basis van een daartoe 
in te richten mystagogisch arrangement. Naar aanleiding van wat ik heb waargenomen tijdens 
de Communiediensten in de GevM, het HvBV en het HvBM2985 zou ik de lezer ten behoeve 
van een – in mijn ogen – ideaal vormgegeven, mystagogisch gearrangeerde Communiedienst 
willen verwijzen naar wat ik daarover schreef in het Handboek justitiepastoraat.986 

4.5.3. De eucharistieviering
In september 2007 brak paus Benedictus XVI in een toespraak voor de bij hem op audi-

entie zijnde leden van de internationale conferentie van hoofdaalmoezeniers niet alleen een 
lans voor een veelvuldige viering van het sacrament van Boete en Verzoening in de inrich-
tingen van Justitie (§ 4.3.3.2), maar ook voor een frequente viering van de eucharistie als de 
uitwendige liturgische tekens van een rehabilitatie van de strafgevangene bij God en bij de 
mensen door het heilshandelen van de kerk. De paus sloot zich hiermee impliciet aan bij de 
Duitse bisschoppen, die het justitiepastoraat in hun pastorale brief daarover kwalificeren als 
Dienst der Versöhnung987, van welke dienst de beide sacramenten van biecht en eucharistie de 
exponenten zijn. De paus gaat met deze uitspraak – evenals de Duitse bisschoppen in hun 
brief – ervan uit dat er in de gevangenissen omwille van de volledige en volwaardige invulling 
van het liturgische pastoraat onder de ingeslotenen priesters werkzaam (moeten) zijn. 

Dat lijkt niet de overtuiging van de Nederlandse ‘Zendende Instantie’ te zijn. Het lijkt 
staand beleid van (minstens een aantal van) de Nederlandse bisschoppen om voor de gevan-
genissen geen priesters vrij te maken.988 Kennelijk veronderstellen deze bisschoppen, dat er 
vanuit de parochies of vanuit het dekenaat, waarbinnen zich een justitiële inrichting bevindt, 
wanneer nodig, zonder meer priesters beschikbaar zullen zijn om de katholieke justitiepastor 
in die inrichting bij te staan in de bediening van de sacramenten. Ook het Beleidskader staat – 
zoals we in de vorige paragraaf zagen – ten aanzien van het houden van Communiediensten 
een regelgeving voor die vanuit deze premisse is geschreven. Die premisse is – zoals gezegd 
en naar de ervaring leert – niet realistisch te noemen; uit een van de expertinterviews kwam 
zelfs exemplarisch naar voren, dat op herhaald verzoek om priesterlijke assistentie vanuit de 
kerk ‘buiten’ niet eens werd gereageerd. Daar komt nog bij, dat niet elke priester altijd even 
geschikt is qua persoonlijkheid, pastorale ervaring en professionaliteit voor het (liturgisch-)

983  Deel II, hoofdstuk 6, § 4.2.2.
984  Ibidem, hoofdstuk 8.
985  Deel II, hoofdstukken 5, 6 en 8, telkens § 3.2.
986  VAN DUN (2009), 332-334. 
987  DIE DEUTSCHEN BISCHÖFE (2006), 41-43 en Deel I, hoofdstuk 2, § 6.3.3.
988  Op zondag 18 oktober 2009 schreef een justitiepastor op de “forum”-niche van de interne website van het r.-k. 
Justitiepastoraat: “…En wat betreft die Misloze zondagen; ik heb me zoals u wellicht weet vorig jaar aangeboden voor het 
priesterambt maar ben geweigerd. Eén van de argumenten was ‘dat er in de gevangenis geen priesters nodig zijn’...”. Een 
welingelichte bron deelde mij in december 2009 naar aanleiding van deze opmerking vertrouwelijk mee, dat de mening, ‘dat 
er in de gevangenis geen priesters nodig zijn’ door meerdere Nederlandse bisschoppen gedeeld wordt. 
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pastorale werk in een inrichting van Justitie. Er bestaat een profielschets voor de rooms-ka-
tholieke justitiepastor, waaraan ook incidenteel in de justitiële inrichting invallende priesters 
zouden moeten voldoen. Een van de voorwaarden om in het justitiepastoraat mee te kunnen 
werken is de “bereidheid tot het volgen van een “post-initiële specialisatietraining”.989 

In het pastorale beleid van de meeste bisdommen wordt momenteel gewerkt aan paro-
chiële schaalvergroting om het groeiende priestertekort het hoofd te kunnen bieden. Daarbij 
wordt een grote wissel getrokken op de mobiliteit van de gelovigen, die als een soort kerkpel-
grims worden geacht hun priesters achterna te reizen om met hen in een van de kerken van 
de grootparochie eucharistie te vieren. Er ontstaat om zo te zeggen een ‘sacerdocentrische’ be-
weging in de grootparochies. Wie verlangt naar de eucharistie, moet daar moeite voor doen. 
Maar juist die mobiliteit ontbreekt aan de kerkgangers van het justitiepastoraat. Zij kunnen 
met hun verlangen om eucharistie te vieren, of naar andere sacramenten die aan een pries-
terlijke bediening gebonden zijn, nergens heen. Zij hebben geen enkel alternatief. Zij moeten 
vieren in de kerk van de justitiële inrichting. 

Maar er is, los van al deze feitelijkheden, ook een zwaarwegend theologisch argument om 
omstandigheden, die het onmogelijk maken om in een lokale kerkgemeenschap eucharistie 
te vieren, tegen te gaan. In zijn laatste encycliek Ecclesia de Eucharistia noemde paus Joannes-
Paulus II het kunnen vieren van de eucharistie de grondslag voor de groei en ontwikkeling 
van de kerk. Zij ontleent er haar zending aan om in het voortgaande verlossingswerk van 
Christus hier op aarde te delen. Dat geldt voor alle kerken: voor de universele kerk, de di-
ocesane kerk en de lokale kerkgemeenschap. In het ontvangen van de eucharistische tekens 
van brood en wijn wordt niet alleen het mysterie van persoonlijke verbondenheid met Chris-
tus gevierd, maar wordt ook de kerkgemeenschap in de persoon van haar leden mysterievol 
“ontvangen door Christus”, in welke verbondenheid ten diepste de christelijke identiteit en 
de onderlinge eenheid van de gehele kerkgemeenschap wortelt.990 Ook Joannes-Paulus II be-
klemtoont in zijn encycliek, evenals zijn opvolger Benedictus in zijn toespraak tot de hoofd-
aalmoezeniers, de noodzakelijke en intrinsieke samenhang van de viering van de eucharistie 
met een voorafgaande viering van het sacrament van Boete en Verzoening.991 Wanneer deze 
eucharistische ecclesiologie (de lex credendi) onverkort gehouden wordt en de kerkgemeen-
schap in de viering van de eucharistie (de ultieme lex orandi) tot haar diepste zelf komt, is 
ook het omgekeerde vanuit gelovig perspectief te houden: waar aan de kerkgemeenschap de 
hoogste vorm van haar lex orandi ( de eucharistie) wordt onthouden, dreigt zij de lex credendi 
(haar christelijke identiteit) niet meer ten volle te kunnen beleven. Men kan en mag, zou men 
zeggen, de kerk in de inrichtingen van Justitie niet laten voortbestaan in deze ecclesiologische 
deprivatie. 

Het is tegen deze achtergrond bijzonder te noemen, dat er onder de acht cases een eu-
charistieviering was. Dat brengt ons bij de eucharistieviering, zoals die werd gevierd in het 
HvBM1. Er is nog een vraag onbeantwoord gebleven, die samenhangt met de opvattingen die 
de voorganger in het HvBM1 houdt ten aanzien van liturgie en liturgisch voorgaan en met 
de praktijk die hij volgt: de vraag naar de (grenzen aan de) vrijheid die een voorganger in de 
eucharistieviering heeft om ritueel en teksten naar eigen inzichten aan te passen of te veran-

989  www.gevangenispastor.nl > solliciteren, onder “belangrijke voorwaarden voor benoeming”, derde voorwaarde van onder 
[laatst geraadpleegd 19 januari 2011].
990  JOANNES-PAULUS II, Ecclesia de Eucharistia (17 april 2003), hoofdstuk 2, “De Eucharistie bouwt de kerk op”. Bron: 
www. RkDocumenten.nl/ rkdocs/index.php?mi=600&doc=87&id=446 [geraadpleegd op 22 november 2010]; vgl. ook 
hierboven, Deel I, hoofdstuk 2, § 2.1.
991  Idem, hoofdstuk 4, “De Eucharistie en de kerkelijke gemeenschap”.
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deren. Die vrijheid en de grenzen daaraan hangen eveneens samen met de correlatie van de 
lex orandi en de lex credendi. 

De voorganger in het HvBM1 maakt de eucharistieviering ‘op maat’. Dat is zijn eerste 
ritueel-liturgische strategie.992 Hij heeft daarbij een tweeledig doel voor ogen. Hij brengt de 
uitgebreide en complexe ritualiteit van de eucharistieviering terug tot wat hij beschouwt als 
de kern van het ritueel om zijn kerkgangers binnen de hem voor de viering toegemeten tijd 
meerdere malen te kunnen laten zingen en om het evangelie in meerdere talen te kunnen la-
ten voorlezen. De voorganger in het HvBM1 ziet in de zang een mystagogisch instrument om 
zijn kerkgangers tot een intensieve vorm van ‘actief meedoen’ en nog meer ‘actief meemaken’ 
te brengen.993 Tegelijkertijd ‘vertaalt’ hij de liturgische teksten voor zijn kerkgangers vanuit de 
overtuiging, dat de geëigende formules en formuleringen van de eucharistieviering te moei-
lijk voor hen zijn om te bevatten. Op de veranderingen van formules en formuleringen, die de 
voorganger doorvoert en op de consequenties daarvan, ben ik in het betreffende hoofdstuk 
van Deel II al voldoende ingegaan.994 

De voorganger van het HvBM1 noemde de liturgie “het spelen van een heilig spel”, in 
welk spel “een stuk Godsontmoeting plaats kan vinden, in de stilte, maar ook in de tekenen 
die je stelt”. Hij zei voorts: “Ik heb altijd een hekel aan liturgie, waarin het alleen maar woord 
is. Woord en teken horen bij elkaar. En je moet het spel ook spelen”.995 Dat is een intentiever-
klaring voor mystagogisch arrangeren. Maar wanneer alles steeds wordt uitgelegd en vooral 
rationeel verstaanbaar wordt gemaakt en bovendien de rijkere ritualiteit wordt teruggebracht 
tot noodzakelijke en praktische handelingen, blijft er van een mystagogisch arrangement wei-
nig meer over. Wat tot een open Godsontmoeting had kunnen leiden, bemiddeld door in hun 
symbolische geladenheid resonerende tekenen en woorden, wordt dan eerder een confronta-
tie met een gesloten concept, dat de mogelijkheden voor de kerkgangers om tot een spontane 
beleving en toe-eigening te komen beduidend kan inperken. Dat is een eerste reden om voor-
zichtig om te gaan met het ritueel en de liturgische teksten.

Natuurlijk is niet alle ritueel en zijn niet alle liturgische teksten in een eucharistieviering 
even belangrijk. Openings- en slotgebeden en voorbeden kunnen door de voorganger naar 
believen aan de liturgische tijd of aan bijzondere noden van het moment worden aangepast. 
Maar er zijn rituelen en teksten, die te kwalificeren zijn als kernrituelen en -teksten, waarin 
zowel de lex orandi als de lex credendi tot uitdrukking worden gebracht. Verandert men – 
eventueel met de beste bedoelingen – de lex orandi, die in deze kernrituelen en -teksten ex-
pressie vindt, dan bestaat de kans dat men – ongewild misschien – ook de lex credendi aantast. 
Dat zulks gemakkelijk kan gebeuren, is te illustreren aan de hand van het zelfgemaakte eu-
charistische gebed, dat de voorganger in het HvBM1 bezigde.996 Die rituelen en teksten van de 
eucharistieviering (maar ook van elke andere sacramentele bediening), waarin de lex orandi 
en de lex credendi als het ware volkomen samenvallen, zijn daarom heilig en onaantastbaar 
te noemen, omdat zij vanuit ecclesiologisch en liturgietheologisch perspectief het fundament 
zijn van alle katholieke liturgie en garantie voor de universele verbondenheid van de lokale 
kerkgemeenschap en voor haar christelijke identiteit.997 

992  Deel II, hoofdstuk 4, § 4.7.2.1.
993  Ibidem, § 4.2.1 en Deel II, hoofdstuk 2, § 4.5.
994  Deel II, hoofdstuk 4, § 4.3.
995  Ibidem, N20.
996  Ibidem, § 3.2, B36, 4.2.1. en 4.3.
997  Vgl. ook CIC (1983), c. 838, 153 en hier Deel I, hoofdstuk 2, § 2.1.
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4.6. De inpasbaarheid in de liturgische traditie van de Rooms-katholieke Kerk
Ten slotte rest de beantwoording van mijn vierde onderzoeksvraag, die naar de inpasbaar-

heid van de ritueel-liturgische strategieën, die door de acht voorgangers, die aan mijn onder-
zoek meewerkten, zijn ingezet, in de liturgische traditie van de Rooms-katholieke Kerk.998 
Daarmee vraag ik ook naar de inpasbaarheid in die traditie van de katholieke liturgie, zoals 
die vandaag de dag in de Nederlandse justitiële inrichtingen wordt gevierd en waarvan de 
acht in dit boek beschreven en bestudeerde cases een afspiegeling zijn. 

De inzet van ritueel-liturgische strategieën heeft tot doel een naar vorm en inhoud in-
clusieve configuratie van de liturgie te bewerkstelligen.999 Ook al nemen de voorgangers in 
de gesprekken die ik met hen voerde persoonlijk soms een wat gereserveerde houding aan 
tegenover wat zij beschouwen als de liturgische traditie van de Rooms-katholieke Kerk (die 
zij vooral lijken te zien als solid liturgy1000), de liturgie, waar zij hun kerkgangers in willen 
invoeren, is de katholieke liturgie. Invoeren in vieren is voor de voorgangers niet anders dan 
een activiteit van tradere, van het overdragen van de lex orandi als de expressie, de zichtbare 
en beleefbare gestalte van de lex credendi. 

Ik wil dit in de volgende paragrafen nader onderbouwen vanuit het perspectief van de 
‘rituele makelaar’, die – naar ik al in het begin van dit boek liet zien1001 – de katholieke justi-
tiepastor in zijn hoedanigheid van liturgische voorganger is. In een eerste deelparagraaf werk 
ik het ‘rituele makelaarschap’ uit in zijn verhouding tot de katholieke liturgische traditie. In 
een tweede deelparagraaf bespreek ik in context van mijn vierde onderzoeksvraag het ‘rituele 
makelaarschap’ van de katholieke justitiepastor als dagelijkse pastorale praktijk. Daarbij wor-
den ook de waardering voor het ‘rituele makelaarschap’ door ‘de hoeders’ van die traditie, de 
kerkelijke overheid – in ons geval: de ‘Zendende Instantie’ – (§ 4.6.1) en haar strategieën om 
dat ‘rituele makelaarschap’ aan banden te leggen (§ 4.6.2) aan de orde gesteld.

4.6.1. De ‘rituele makelaar’ en de katholieke liturgische traditie 
Het ‘rituele makelaarschap’ van de katholieke justitiepastor staat garant voor zijn positieve 

inzet om de katholieke liturgische traditie door te geven. Dat brengt het concept ‘makelaar’ 
mee. Een makelaar te goeder trouw wil immers als bemiddelaar tussen belanghebbende par-
tijen een goed (in ons geval: katholieke liturgie) van de ene partij (de Rooms-katholieke Kerk) 
op de meest zorgvuldige wijze overdragen aan de andere partij (de kerkgangers). Als rituele 
intermediairs tussen ‘kerk en kerkvolk’ wijzen de voorgangers bij de ontwikkeling van hun 
ritueel-liturgische strategieën de voorgeschreven ordo dan ook niet af. Zij laten zich er veel-
eer door inspireren tot nieuwe, aan de specifieke justitiële context aangepaste ritualiteit om 
de kerkgangers op een voor hen binnen hun eigen context en cultuurpatroon verstaanbare, 
‘relevante’ en zinvolle wijze met het liturgische erfgoed in contact te brengen. Dat brengt on-
ontkoombaar een ‘filtering’ mee, die voor deze doelgroep minder geschikte ritualiteit uit de 
voorgeschreven ordo uitzuivert, en zo nodig omvormt en aanpast. Van dat proces hebben we 
in Deel II voorbeelden gezien.

Voor wie eerder wil zien naar de geest van de liturgische traditie en deze niet uitsluitend 
wil verstaan als het totaal van de in een bepaald tijdsgewricht vigerende onaantastbare offici-
ele liturgische normen, is de katholieke liturgische traditie een levende, dynamische stroom 
met een redelijke ‘bandbreedte’, die een dergelijke ‘filtering’ en aanpassing, mits dat op een 

998  Deel I, hoofdstuk 2, § 3.2, vraag 4.
999  Ibidem, § 2.5, werkomschrijving (6).
1000  Ibidem, § 2.3.1 en 7.3.
1001  Vgl. Deel I, hoofdstuk 1, § 1.4 en vooral hoofdstuk 2, § 2.5.
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verantwoorde wijze gebeurt, zeer wel kan doorstaan. Deze zienswijze houdt ook in het per-
spectief van eerder in dit boek beschreven mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de ritua-
liteit van de kerkdiensten in de Nederlandse justitiële inrichtingen stand.1002 

Het door mij in de vorige volzin gebruikte samenstel ‘geest van de liturgische traditie’ 
roept ongetwijfeld de herinnering op aan de titel van het boek van toen nog kardinaal Joseph 
Ratzinger, De geest van de liturgie.1003 Terwijl Ratzinger aan de term ‘geest’ in zijn boek een 
normatieve betekenis geeft, bedoel ik er het kloppende theologische hart van de liturgische 
traditie (de lex credendi) mee, dat om de tijden te kunnen overleven binnen de voorgegeven 
‘bandbreedte’ steeds weer vraagt om toe-eigening van en betekenisgeving aan de traditionele 
ritueel-liturgische expressie (de lex orandi) vanuit de actuele cultuur.1004 In de kern is dat pre-
cies wat een ‘rituele makelaar’ – zoals de katholieke justitiepastor op kleinschalig en lokaal 
niveau in een justitiële inrichting – doet. 

Gerard Rooijakkers maakt voor wat de ‘rituele makelaars’ van de vroeg-moderne samen-
leving betreft onderscheid tussen “‘officiële’ makelaars” (de clerus, de onderwijzer, dokter, no-
taris of advocaat en de ambtenaar) en “informele bemiddelaars” (kwakzalvers, marskramers, 
herbergiers en marktzangers), die allen binnen hun eigen circuits “kennis” bemiddelden. De 
laatstgenoemde, meer ongrijpbare, groep zou volgens Rooijakkers verdacht zijn bij de kerke-
lijke en wereldlijke overheden en met argwaan worden bekeken “om hun vermogen om snel 
en effectief informatie die niet strookte met de officiële dominante normen en waarden, te 
verspreiden onder grote bevolkingsgroepen”.1005 

De tijden zijn veranderd en de katholieke justitiepastores behoren in de termen van Rooij-
akkers formeel tot de “‘officiële’ makelaars”, maar naar mij voorkomt is er toch een parallel te 
trekken met de positie van de “informele bemiddelaars” als het gaat over de waardering van 
het ‘rituele makelaarschap’ van de katholieke justitiepastores door de ‘Zendende Instantie’. 
Katholieke justitiepastores werken in de beslotenheid van justitiële inrichtingen met hoge 
muren, waartoe zelfs hun eigen leidinggevenden niet zomaar toegang krijgen. Zij werken 
bovendien vaak geïsoleerd van andere medewerkers in het pastoraat ‘buiten’. Daardoor zijn 
ze feitelijk ongrijpbaar voor de kerkelijke overheid. Voor het merendeel zijn de katholieke 
justitiepastores ten slotte pastoraal werker, wat ze in de ogen van menigeen toch tot informele 
kerkelijke ambtsdragers maakt. Om al die redenen worden ook zij niet met groot vertrouwen 
tegemoet getreden. 

Een recent interim-rapport voor de ‘Zendende Instantie’ over de eisen, die in de zeer na-
bije toekomst aan rooms-katholieke justitiepastores gesteld zouden moeten worden, heeft dan 
ook de veelzeggende titel Herkenbaar en betrouwbaar pastoraat. Voor het liturgisch pastoraat 
wordt in dit rapport verwezen naar de “(…) zeer gedetailleerd(e regeling)” in het Beleidskader 
betreffende liturgie. 1006 Dit in dit boek al veelbesproken beleidsdocument is volgens genoemd 
interim-rapport daarom zo gedetailleerd van opzet, “omdat bij gedetineerden soms oneigen-
lijke motieven meespelen, wanneer zij om de sacramenten vragen. Bijzondere zorgvuldig-

1002  Vgl. hierboven, § 4.3.4 en 4.4.2.
1003  RATZINGER (2006); vgl. LUKKEN (2010), 48-60. 
1004  LUKKEN (2010), 160-168., m.n. 165 en verdere literatuur aldaar.
1005  ROOIJAKKERS (1994), 84.
1006  KRONEMEIJER & VAN IERSEL (z.j.). Het document is bedoeld als voorwerk voor een deel van een uit te geven 
vademecum voor het categoriaal pastoraat en betreft de justitiële sector. Aan de liturgie worden in het document de pagina’s 
39-41 gewijd, waarbij het op de pagina’s 39-40 gaat over oecumene en op de pagina’s 40-41 de verwijzing naar VAN IERSEL 
(2004a) wordt beargumenteerd. 
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heid is daarom geboden”.1007 Aan de katholieke justitiepastor, aan wie ingesloten gelovigen 
een eventuele vraag om sacramentenbediening moeten voorleggen, wordt in het Beleidskader 
nauwelijks of geen discretionaire beoordelingsvrijheid gelaten. In de meeste gevallen moet 
een dergelijke vraag doorgegeven worden aan de hoofdaalmoezenier of aan zijn adjuncten.1008 
Het wantrouwen dat in het rapport naar de ingesloten gelovigen toe wordt uitgesproken blijkt 
in het Beleidskader stilzwijgend ook de katholieke justitiepastores te gelden. Het komt niet 
snel aan de oppervlakte, maar de katholieke justitiepastores bezien (liturgische) acties van de 
‘Zendende Instantie’ daardoor evenzeer met argwaan en voelen zich gefrustreerd door de be-
knotting van hun bevoegdheden, die uit deze lage inschatting van hun verantwoordelijkheid 
en betrouwbaarheid voortvloeit.1009 Dat blijkt uit mijn expertinterviews en uit gesprekken met 
collega’s, die niet aan mijn onderzoek meewerkten. Het eventuele “cultuurconflict” dat latent 
steeds aanwezig is in de ‘rituele makelaardij’ uit zich hier op het personele vlak.1010

4.6.2. De ‘rituele makelaar’ in de praktijk: vaste kaders, fluïde vormen
In een artikel met als titel Vaste kaders, fluïde vormen, heeft de Tilburgse godsdienstsocio-

loog Kees de Groot beschreven hoe in de seculiere settings van het categoriale pastoraat (dat 
wil zeggen: in instituties als ziekenhuizen, zorginstellingen en gevangenissen) zich nieuwe 
vormen van liturgie kunnen ontwikkelen binnen de vaste kaders van de liturgische tradities 
van de kerken.1011 De Groot baseert zich voor wat het justitiële liturgisch pastoraat betreft op 
twee auteurs, justitiepredikant Arjan Noordhoek en de ook in dit boek al meermalen geci-
teerde Paul Oskamp.1012 Noordhoek beschrijft het justitiële liturgisch pastoraat voornamelijk 
vanuit zijn eigen protestantse liturgische praktijk1013, Oskamp vanuit een breder protestants 
perspectief.1014 De Groot maakt wat betreft de christelijke liturgie in de Nederlandse inrichtin-
gen van Justitie geen onderscheid tussen protestantse of katholieke liturgie en past het beeld 
dat Noordhoek en Oskamp schetsen in stilzwijgende analogie toe op de katholieke liturgie. 
De huidige liturgische ontwikkelingen in een ziekenhuis, uiteengezet door een katholieke zie-
kenhuispastor1015, moeten deze analogie onderbouwen. 

Daarbij zijn twee kanttekeningen te maken. In een Nederlands ziekenhuis is met name 
waar het gaat over de relatie tot de kerkelijke overheid sprake van heel andere verhoudingen 
dan in een Nederlandse justitiële inrichting.1016 Dat moge uit het hierboven staande over de 
enigszins problematische verhouding met die kerkelijke overheid, die het ‘rituele makelaar-
schap’ van de katholieke justitiepastores meebrengt, en ook uit bijvoorbeeld de voorgaande 
paragrafen 4.5.1 en 4.5.2 duidelijk zijn geworden. En in protestantse kring is de invloed van de 
(liturgische) traditie van oudsher veel minder bepalend. In hoeverre zijn de processen, die De 
Groot beschrijft, werkelijk (nog) van toepassing op de katholieke liturgie in de Nederlandse 
inrichtingen van Justitie? 

1007  KRONEMEIJER & VAN IERSEL (z.j.), 41.
1008  VAN IERSEL (2004a), passim.
1009  Vgl. e.g. Deel II, hoofdstuk 2, § 4.4, N8.
1010  ROOIJAKKERS (1994), 84 en Deel I, hoofdstuk 2, § 2.5.
1011  DE GROOT (2009), 225-229.
1012  NOORDHOEK (2009) en OSKAMP (2004).
1013  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 8.1, aantekening 190.
1014  Ibidem, § 8.3.2. 
1015  SNELDERS (2009). 
1016  DE GROOT (2009), aantekening 25. Vgl. ook Deel I, hoofdstuk 2, § 7.



Hoofdstuk 2 | 419

Binnen de vaste kaders van de liturgische traditie wordt ook in de katholieke liturgie in de 
Nederlandse justitiële inrichtingen naar nieuwe en experimentele vormen van vieren gezocht. 
Daarvan hebben wij in Deel II overtuigend en voldoende bewijs gekregen. Te denken valt aan 
de agapèviering in de kliniek, aan het experimentele rituele spel van voorganger en kerkgan-
gers in de JJI, aan het saneren van de liturgische taal en van het gecompliceerde ritueel van de 
eucharistieviering in het HvBM1 ten behoeve van de verstaanbaarheid voor de kerkgangers 
en aan de mixture van de Romeinse en Zaïrese ritus, die – met hetzelfde doel voor ogen – op 
de boot wordt gepraktiseerd. Men kan ook denken aan de boeteviering in de GevM, aan het 
tot processiegang uitgewerkte kaarsenritueel in het HvBV, aan het ‘eigen’ lichtritueel in de 
GevV, dat de voorbeden vorm geeft en aan het inzetten van door de liturgieviering heen gid-
sende PowerPoint-presentaties in de JJI en het HvBM2.1017 

Maar men moet zich ten slotte toch afvragen, binnen welke vaste kaders van welke li-
turgische traditie deze zoektocht naar nieuwe vormen van vieren zich precies afspeelt. Om 
de katholiciteit en kerkelijkheid te waarborgen1018 heeft de ‘Zendende Instantie’ haar invloed 
op de katholieke liturgie in de Nederlandse inrichtingen van Justitie in het laatste decen-
nium immers willen versterken. Een ‘open’ concept van de liturgische traditie is verruild voor 
een ander, beperkter concept, dat heeft geresulteerd in de nauw omschreven regelgeving en 
bevoegdheidsbepaling van het Beleidskader. Sinds dat document in 2004 dwingend aan de 
katholieke justitiepastores werd opgelegd, wordt beleidsmatig druk op hen uitgeoefend in 
een richting, die De Groot omschrijft als “een strategie van uniformering”1019, die in feite een 
einde wil maken aan de creatieve vrijheid van hun ‘rituele makelaarschap’ en hen wil pressen 
te vieren volgens de voorgeschreven ordo. 

Thema’s, die De Groot als voorbeelden daarvan noemt, zoals de ontmoediging van Woord- 
en Communiediensten, het bevorderen van een vorm van getijdengebed1020, en – zo voeg ik 
toe – aan de basis daarvan een zekere inperking en afgrenzing van de in de Nederlandse jus-
titiële inrichtingen vanuit de praktijk gegroeide oecumenische liturgische samenwerking1021 
spelen in het katholieke liturgische pastoraat in de Nederlandse inrichtingen van Justitie van-
daag de dag een uitdrukkelijke rol.1022 

Deze uniformerende strategie ‘van bovenaf ’, een van hogerhand opgelegd en nauw afba-
kenend concept van de liturgische traditie, waarbinnen de katholieke liturgie in de Neder-
landse inrichtingen van Justitie zich dient te bewegen, activeert naar verwachting ook in de 
toekomst bijna als vanzelf de tactische dimensie van de ritueel-liturgische strategieën die de 
katholieke voorgangers in de Nederlandse justitiële inrichtingen zullen blijven inzetten om – 
binnen het voorgegeven kader van de liturgische traditie, maar zich bewust van hun ‘rituele 
makelaarschap’ – voor hun kerkgangers een inclusieve configuratie van de katholieke liturgie 
in de Nederlandse inrichtingen van Justitie te garanderen en realiseren. 1023 

Alles overziende en afwegende moet het uiteindelijke antwoord op mijn vierde onder-
zoeksvraag zijn, dat de ‘vertalingen’ van het traditionele rituele repertoire, die de voorgangers 

1017  Vgl. Deel II, hoofdstukken 2 tot en met 9, telkens § 3.2.
1018  Deel I, hoofdstuk 2, § 7.1 en 7.2.
1019  DE GROOT (2009), 217.
1020  Te denken valt bijvoorbeeld aan het Bajesbrevier, eerst verschenen in een versie voor het kalenderjaar 2009, nu in een 
op het A-jaar 2010-2011 toegesneden versie, dat weliswaar op de eerste plaats bedoeld is als leidraad bij het persoonlijk gebed 
van gedetineerden, maar ook kan dienen als opstap voor gebedsvieringen; vgl. VAN WIERINGEN & BURGERING (2010). 
1021  Vgl. voor de oecumenische samenwerking Deel I, hoofdstuk 2, § 6.3.1 en 8.2; vgl. voor de ontmoediging daarvan 
KRONEMEIJER & VAN IERSEL (z.j.), 39-40 (zie ook aantekening 166 in dit boek) en hierboven, § 4.5.1 en 4.5.2. 
1022  DE GROOT (2009), 217.
1023  Deel I, hoofdstuk 2, § 2.4, 2.5, ook werkomschrijving (1) en (6). 
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door middel van hun ritueel-liturgische strategieën in de kerkdiensten inbrengen, – naar mijn 
onderzoek laat zien – geen enkele reden geven het sceptische Italiaanse adagium traduttore-
traditore daarop van toepassing te verklaren of de omgang van de voorgangers met het ka-
tholieke liturgische erfgoed met meer of minder wantrouwen te bezien, noch voor pastoraal 
gezien weinig bemoedigende uniformerende strategieën. De voorgangers in de Nederlandse 
inrichtingen van Justitie staan, zoals het explorerende en descriptieve Deel II van dit boek 
heeft laten zien, ontegenzeggelijk in de liturgische traditie van de kerk, wanneer men die ten 
minste wil verstaan zoals in de vorige deelparagraaf (§ 4.6.1) is omschreven: als een vast ka-
der, een afgebakende speelruimte, waarbinnen het liturgische spel authentiek in velerlei vorm 
kan worden gespeeld.
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Hoofdstuk 3
Liturgia Condenda: 
Contouren van toekomstige katholieke liturgie 
in de Nederlandse justitiële inrichtingen: 
aanbevelingen 

In dit laatste hoofdstuk geef ik aan de hand van aanbevelingen de mogelijke contouren 
aan van de katholieke liturgie van de toekomst in de Nederlandse inrichtingen van Justitie. 
De eerste reeks aanbevelingen ((1)-(8)) richt zich tot de voorgangers (lees: de katholieke jus-
titiepastores), de tweede reeks tot de leiding van het corps rooms-katholieke justitiepastores 
((9)-(10)), een derde reeks tot de ‘Zendende Instantie’ ((11)-(12)). 

Aanbeveling (1) De voorgangers in de justitiële inrichtingen zouden vernieuwde aandacht 
moeten geven aan mogelijkheden tot ‘actief meedoen’ door zoveel mogelijk kerkgangers en vrij-
willigers in alle fasen van het ‘liturgisch proces’: voorbereiding, viering en evaluatie.1024

De liturgiehervormingen, die zijn ondernomen op gezag van het Tweede Vaticaans Con-
cilie (1962-1965), komen voort uit de wens van het concilie ook in het domein van de liturgie 
een aggiornamento te bewerkstelligen. Graag namen de Vaders van Vaticanum II een ou-
der streven van de Liturgische Beweging naar een actuosa participatio of ‘actieve deelname’ 
van alle gelovigen en een daarmee samenhangende declericalisering van de liturgie over.1025 
Het conciliaire beginsel van de ‘actieve deelname’ is intussen herijkt door de liturgieweten-
schap.1026 ‘Actief meedoen’ én ‘actief meemaken’ worden voortaan als twee elkaar aanvullende 
en versterkende componenten van ‘actieve deelname’ verstaan. Waar de grotere groep gelovi-
gen haar ‘actieve deelname’ omwille van het getal vooral zal moeten realiseren als ‘actief mee-
maken’, biedt de kleine groep, zoals die waarin gevierd wordt in de justitiële inrichtingen, een 
voorganger de mogelijkheid om zoveel mogelijk meevierenden in beide vormen van ‘actieve 
deelname’ te laten delen. 

De voorgangers in de justitiële inrichtingen zouden in de toekomst op de eerste plaats 
(meer) kunnen inzetten op een ‘actieve deelname’ van kerkgangers aan de voorbereidingen 
van de kerkdienst. Wat geldt voor de voorbereiding van de kerkdienst geldt ook voor de vie-
ring zelf. Ook daarin is meer ‘actief meedoen’ door meer kerkgangers mogelijk. Een grotere 
mate van ‘actief meedoen’ aan het ritueel van de viering draagt evenredig bij aan de beleving 
van de kerkdienst door de kerkgangers als ‘relevant’. De viering wordt er ‘van hen’ door in 
plaats van ‘voor hen’. Ten slotte zou ik de voorgangers willen aanbevelen kerkgangers de ge-
legenheid te geven een actief aandeel te nemen in een evaluatie van de kerkdienst. Met deze 
eerste aanbeveling hangt de volgende samen. Zij betreft de mystagogie. 

Aanbeveling (2) Het is – in het kader van mystagogisch voorgaan – aan te bevelen een 
gefaseerd ritueel-liturgisch ‘mystagogisch proces’ op gang te brengen, dat vanuit 1) een ‘prepara-
toir mystagogisch arrangement’ leidt naar 2) mystagogisch voorgaan volgens het model van de 

1024  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 7.
1025  Vgl. CONSTITUTIE (1963), nr. 14, 28-29: “Valde cupit Mater Ecclesia ut fideles universi ad plenam illam, consciam 
atque actuosam liturgicarum celebrationum participationem ducantur, quae ab ipsius Liturgiae natura postulatur et ad 
quem populus christianus “genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus adquisitionis (1 Petr. 2, 9; cf. 2, 4-5), vi 
Baptismatus ius habet et officium...”.
1026  Vgl. Deel II, hoofdstuk 2, § 4.5.
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vroegchristelijke mystagogie en uitloopt op 3) een afsluitende fase van werkelijke mystagogische 
catechese. 

Ad 1) In de voorbereidingen van de voorgangers voor hun kerkdienst neemt, naar hun 
eigen zeggen, kennisneming van de voor de viering aangewezen Schriftteksten een eerste en 
grote plaats in.1027 Wanneer de kerkgangers een actief aandeel krijgen in de voorbereidingen 
van de kerkdienst worden ook zij daarbij voor het eerst geconfronteerd met deze lezingen (ik 
ga uit van meer dan een Schriftlezing; § 4.4.1). Daar liggen mystagogische kansen en moge-
lijkheden. Die eerste confrontatie met de in de kerkdienst te lezen Schiftteksten zou de vorm 
van een in het vieren invoerend, mystagogisch gearrangeerd pastoraal gesprek tussen voor-
ganger, ingesloten kerkgangers en vrijwilligers kunnen krijgen. Kerkgangers, vrijwilligers en 
voorganger overwegen in dat geval de Schriftlezingen samen, als gelijkwaardige ‘hoorders 
naar het Woord’ met als leidende vraag: wat betekenen die lezingen voor mij en mijn leven? 
Die gezamenlijke overweging biedt de deelnemers mogelijkheden om met elkaar in gesprek te 
gaan over God en over zichzelf ten einde Gods werkzaamheid in hun eigen leven op het spoor 
te komen. Een dergelijk mystagogisch gearrangeerd pastoraal gesprek biedt de voorganger 
ingangen om tijdens de homilie in hermeneuse de te lezen Schriftverhalen met elkaar en met 
de eigen levensverhalen van de kerkgangers te verbinden.1028 

Ad 2) Er dienen zich nieuwe mogelijkheden aan om minder terughoudend en meer open 
en festief met de te voltrekken rituelen om te gaan en om nieuwer ‘relevant’ ritueel voor de 
liturgie in de justitiële inrichtingen tot ontwikkeling te brengen. Een ritueel-liturgisch mys-
tagogisch proces naar vroegchristelijk model wordt mogelijk. De mystagogie blijft niet lan-
ger beperkt tot incidentele, ritueel-liturgische strategische mystagogische arrangementen. Er 
wordt een wissel getrokken op de eigen “mystagogische aantrekkingskracht” van de ritueel-
liturgische handelingen en formules1029, die als het ware de mystagogische motoriek worden 
van de ervaring, de beleving en toe-eigening van het gevierde mysterie door de kerkgangers. 
De rituelen kunnen in de viering hun eigen symbolische universele tekentaal ‘spreken’, een 
‘taal’ die eigen is aan de ritueel-liturgische communicatie en die uitstijgt boven de taaldiver-
siteit onder de kerkgangers. In die zin contextualiseren de liturgische rituelen op bijzondere 
wijze zelf de liturgie in de justitiële inrichtingen (§ 4.3.2). 

Ad 3) Vervolgens kan een mystagogische catechese tot leven komen in de evaluatieve fase 
van de kerkdienst. In de mystagogische catechese, die volgens vroegchristelijk model eerst ná 
de liturgieviering plaats vindt, wordt aan de tijdens de viering ervaren rituelen de betekenis 
gegeven van handelingen die elk op hun eigen wijze voor ons wegen openen naar God toe. De 
mystagogische catechese stuurt zo op basis van die ervaring van de kerkgangers hun beleving 
en toe-eigening van de kerkdienst aan. In deze laatste fase van het ritueel-liturgische mysta-
gogische proces zullen de voorgangers hun kerkgangers gelegenheid willen bieden voor een 
mystagogisch catechetisch nagesprek, waarin zij hen aan de hand van hun eigen ervaringen, 
belevingen en toe-eigening uiteindelijk ten diepste invoeren in vieren, emotioneel, rationeel, 
en vooral gelovig inspirerend tot geloof, als in een verwondering wekkend mysterie van in-
tieme ontmoeting van God met de mens. 

1027  Vgl. Deel II, hoofdstukken 2 tot en met 9, telkens § 4.2.2.
1028  Vgl. Deel I, hoofdstuk 2, § 8.4.1 en BENEDICTUS XVI (2010), nr. 59; vgl. ook rkkerk.nl, Kerkelijke documentatie 
(januari 2011), 47.
1029  LUKKEN (1999), 229.
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Aanbeveling (3) Ik zou de voorgangers in overweging willen geven om, als de ruimtelijke situa-
tie in hun inrichting het toelaat, het ‘koffiedrinken achteraf ’ te veranderen in ‘koffiedrinken vooraf.’ 

Mijn derde aanbeveling betreft de ‘liturgische socialisatie’ door het koffiedrinken bij de 
kerkdienst. In de inrichtingen van Justitie bestaat bijna algemeen een praktijk om ná de kerk-
diensten met de kerkgangers en vrijwilligers een kopje koffie of thee of iets anders te drin-
ken.1030 Dit koffiedrinken is voor de kerkgangers belangrijk, ondermeer vanwege de contac-
ten, die gelegd kunnen worden met de voorganger en de vrijwilligers, maar ook – vanuit het 
perspectief van de geestelijk verzorgers – vanwege de gemeenschapsopbouw die, naar men 
hoopt, tot stand komt in de viering en de komende week voortgezet kan worden buiten de 
kerkzaal op de woonafdelingen van de inrichting. Door menig justitiepastor en -predikant 
wordt het gezamenlijke koffiedrinken na de kerkdienst daarom ietwat schertsend, maar met 
een uiterst serieuze ondertoon, “het sacrament van de koffie” genoemd. 

Mijn onderzoek heeft verrassenderwijs geleerd, dat het gezamenlijk koffiedrinken ook 
anders, als een aanbevelenswaardige ritueel-liturgische strategie, ingezet kan worden als 
‘koffiedrinken vooraf ’. Het gezamenlijke koffiedrinken is in dat geval geen gevolg van een 
socialisatie van een eerst diffuse groep kerkgangers door de gevierde liturgie, maar een aan 
de kerkdienst voorafgaande socialisatie ten bate van de liturgie. Zo functioneerde ‘het kof-
fiedrinken vooraf ’ in de kliniek als een opmaat voor de komende liturgieviering.1031 In de 
GevV vroeg vrijwilligster J. zich naar aanleiding van een zeer onrustig verlopen kerkdienst af 
of ‘koffiedrinken vooraf ’ niet beter zou zijn, om de ingesloten kerkgangers de kans te geven 
vóór de kerkdienst elkaar te begroeten en te ontmoeten.1032 Vanuit de ervaringen, opgedaan 
in de kliniek, kan men haar vraag positief beantwoorden. ‘Koffiedrinken vooraf ’ biedt aan een 
zich verzamelende en op elkaar wachtende groep kerkgangers de gelegenheid om spontaan 
saamhorigheid en sfeer op te bouwen en zich met elkaar op de kerkdienst voor te bereiden. 
Saamhorigheid en een goede sfeer al van vóór de kerkdienst is in het algemeen al een basale 
voorwaarde om met elkaar in de liturgie een ontmoeting met God te kunnen beleven. In de 
justitiële setting, waarin mensen ondanks de door het regiem in zekere zin geregelde gemeen-
schappelijkheid toch tamelijk geïsoleerd van anderen (moeten) leven is het een bijzondere 
voorwaarde om überhaupt te kunnen gaan vieren. Mijn volgende aanbeveling aan de voor-
gangers sluit daarop aan.

Aanbeveling (4) Ik zou de voorgangers willen aanbevelen de wijze, waarop zij meer- of 
veeltaligheid in hun kerkdiensten toepassen, te heroverwegen en aan te passen met inachtne-
ming van de mogelijkheden die de liturgie hun daartoe biedt . Te denken valt aan (een of meer) 
anderstalige zangers die als cantors optreden en zingen in hun eigen taal, aan lezers die in hun 
eigen taal een van de Schriftlezingen (§ 4.4.2) voor hun rekening nemen, aan bidders van een 
voorbede in hun eigen taal. 

Er schuilt een inconsistentie in de manier, waarop de voorgangers nu met meer- of veelta-
ligheid in hun kerkdiensten omgaan. Veeltaligheid in de kerkdienst wordt gezien als een mid-
del om iedereen het gevoel te geven ‘erbij te horen’. In de meeste polyglot opgezette vieringen, 
die ik heb meegemaakt, zijn het Nederlands, Engels en Spaans de liturgische talen. In de li-
turgieboekjes, die door de voorgangers aan de kerkgangers verstrekt worden, staan daarnaast 
veelal de teksten van het evangelie en het Onzevader in een relatief groot aantal andere talen 

1030  Deel II, hoofdstukken 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1031  Ibidem, hoofdstuk 2, § 4.1.
1032  Ibidem, hoofdstuk 7, § 4.5.
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afgedrukt. Dat lijkt te wijzen op de aanwezigheid van kerkgangers, die een van die andere 
talen spreken. Waarom moeten die zich dan tevreden stellen met het voor zichzelf in stilte 
meelezen in hun taal van de Schrifttekst, die wel in het Nederlands, Engels en Spaans wordt 
voorgedragen? De liturgie biedt mogelijkheden te over om vele talen wisselend en zonder 
onderscheid aan het bod te laten komen, door sprekers van alle taalgroepen gelijkelijk uit te 
nodigen ‘actief mee’ te ‘doen’ in de viering. Een dergelijke organisatie van de veeltaligheid ver-
onderstelt uiteraard een goede gezamenlijke voorbereiding door kerkgangers en voorganger.

Aanbeveling (5) Het verdient aanbeveling om de voorbeden in de kerkdienst ‘terug te geven’ 
aan de kerkgangers en aan de voorbeden hun eigen plaats: dat wil zeggen: ze samen te bidden 
aan het einde van de Dienst van het Woord. 

Het is een eigen taak van de kerkgangers1033 om in antwoord op de Schriftlezingen en de 
homilie bij monde van een vertegenwoordiging uit hun midden tijdens de voorbeden gebeden 
te verrichten voor de noden van de lokale en universele kerkgemeenschappen, voor de wereld 
en wie daarop wonen, voor zieken en noodlijdenden en – in justitiële context – voor de slacht-
offers van gepleegde misdaden en de daders daarvan. Deze voorbeden zijn te beschouwen als 
een direct antwoord op het in de Schriftlezingen en in de homilie gehoorde Woord van God. 
Het is daarom ook wenselijk, dat de voorbeden in samenhang daarmee worden gebeden en 
dat zij zoveel mogelijk ook door die vertegenwoordigers van de kerkgemeenschap zelf worden 
geformuleerd. Deze opzet kan in een inrichting van Justitie bovendien een pedagogisch doel 
dienen: ingesloten kerkgangers leren er door bewust ook voor anderen te bidden. 

Aanbeveling (6) Ik raad de voorgangers aan zich opnieuw te bezinnen op de mogelijkheden 
die stilte biedt als belangrijke én onmisbare bouwsteen van liturgievieringen en in de kerkdienst 
van deze liturgische bouwsteen rijkelijk gebruik te maken. 

In de acht cases, die ik heb bestudeerd, heb ik stilte gemist. Stilte is een eigenstandige 
bouwsteen voor liturgie en biedt ruimte voor de twee belangrijkste aspecten van vieren: stilte 
geeft aan kerkgangers de ruimte om zich in de eredienst in persoonlijk gebed te verhouden tot 
God en om aanbiddend zijn aanwezigheid te ervaren. 

Aanbeveling (7). Wanneer er cd’s en/of PowerPoint-presentaties in de kerkdienst worden 
gebruikt, verdient het aanbeveling om zich als voorganger ertoe te beperken erop toe te zien of 
voldaan is aan de basale voorwaarden om deze media te kunnen inzetten in een kerkdienst en 
de uitvoering daarvan over te laten aan een deskundige assistent. 

De inzet van cd’s en/of PowerPoint-presentaties in de kerkdiensten zal, naar het zich laat 
aanzien, in de Nederlandse inrichtingen van Justitie in de toekomst een grote vlucht gaan 
nemen. Het lijkt op het eerste gezicht tamelijk eenvoudig om in de kerkdienst cd’s of Power-
Point-presentaties in te zetten. Bij nader toezien is er evenwel een aantal basale voorwaarden, 
waaraan zou moeten worden voldaan om deze middelen ook optimaal in te zetten, dat wil 
zeggen: zó, dat zij aan de liturgieviering op geen enkele manier afbreuk doen, maar die inte-
gendeel op eigen wijze mee opbouwen. Bedoelde basale voorwaarden heb ik in onderstaande 
opsomming bijeen gezet:

1) De cd’s en/of PowerPoint-presentaties moeten geschikt zijn voor gebruik in de liturgie, 
dat wil zeggen: dat deze mediale ondersteuning dienstig moet zijn aan de sfeer (van gebed) 
die in de viering wordt beoogd en aan de boodschap die daarin wordt verkondigd. 

1033  Vgl. Ibidem, hoofdstuk 3, § 4.7.2.1, aantekeningen 379 en 380. 
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2) De cd’s en/of PowerPoint-presentatie moeten geen exclusieve configuratie van de li-
turgie veroorzaken, dat wil zeggen: niet slechts door een kleine (elitaire) groep kerkgangers 
geapprecieerd kunnen worden. 

3) De inzet van cd’s en/of een PowerPoint-presentatie moet technisch zo kunnen verlopen, 
dat het verloop van de rituele handelingen er niet door wordt verstoord. 

Voor een PowerPoint-presentatie geldt nog een aantal extra voorwaarden:
4) Een PowerPoint-presentatie mag tijdens de viering geen aandacht opeisen, wanneer dat 

niet nodig is. Het beeldscherm moet op ‘zwart’ kunnen gaan op momenten dat de presentatie 
geen wezenlijke bijdrage levert aan de viering. Daartoe moet de mogelijkheid van fade in en 
fade out zijn ingebouwd.

5) Een PowerPoint-presentatie mag geen afbreuk doen aan de gezamenlijke geestelijke en 
lichamelijke oriëntatie van de verzamelde kerkgemeenschap tijdens de viering op een symbo-
lisch centrum, het altaar als aanduiding van de aanwezige Heer (§ 4.3.1.1). Het beeldscherm 
moet daarom zo gemonteerd worden in de kerkzaal, dat het voor iedere kerkganger goed 
zichtbaar is en de blik van de kerkgangers niet wegtrekt van het primaire gebeuren, de rituele 
handeling. 

6) In het algemeen geldt, dat microfoons en lezenaars, maar ook geluidsinstallaties en 
beeldschermen de liturgie teveel aan bepaalde plaatsen kunnen binden en statisch maken; 
men dient dus bijzonder bedacht te zijn op het bewaren van dynamiek in de viering en de 
bediening van de apparatuur niet tot een voorgangerstaak te rekenen.

Aanbeveling (8) Het verdient aanbeveling om, als de middelen daartoe voorhanden zijn, te 
kiezen voor een PowerPoint-presentatie en niet voor een papieren liturgieboekje. 

Als er gebruik gemaakt wordt in de kerkdienst van een PowerPoint-presentatie kan die het 
papieren liturgieboekje vervangen. De teksten van liederen en gebeden en meertalige samen-
vattingen (bij wijze van ‘ondertiteling’ in flashes tijdens het voorlezen) van de Schriftlezingen 
kunnen in plaats van in een liturgieboekje ook worden aangereikt op een PowerPoint-dia. 

Welke vorm men als voorganger voor het liturgieboekje ook kiest, aanvulling op of pa-
rallelle tekst naast de PowerPoint-presentatie, het vergt van de kerkgangers een (te) groot 
concentratievermogen. Zij worden immers verondersteld hun aandacht te kunnen richten 
op maar liefst drie zaken tegelijk: op het rituele handelen, op het liturgieboekje en op de 
PowerPoint-presentatie. Dat hun aandacht daardoor versnipperd wordt moge duidelijk zijn. 

De voorganger kan zijn kerkgangers helpen door te kiezen voor een PowerPoint-presenta-
tie. De kerkgangers hebben dan de handen letterlijk vrij om te vieren, dat wil zeggen: om het 
ritueel in alle volheid mee te beleven en zich toe te eigenen. Wanneer het liturgieboekje aan 
de kerkgangers ook (meditatie)teksten aan wil bieden voor de weken na de kerkdienst, maakt 
dat die keuze makkelijker. Het boekje zou met dat doel voor ogen zowel de in de kerkdienst 
gebruikte gebeds- en Schriftteksten, als een samenvatting van de preek, en eventueel ook an-
dere meditatieve teksten en hun vertalingen kunnen bevatten en eerst ná de kerkdienst aan de 
kerkgangers kunnen worden uitgedeeld.

Aanbeveling (9) Het verdient aanbeveling, dat de Hoofdaalmoezenier bij de inrichtingen 
van Justitie – in het kader van verdergaande liturgische professionalisering van de rooms-katho-
lieke justitiepastores – zich op korte termijn zal inzetten om ‘liturgische workshops op locatie’ 
(dat wil zeggen: in de justitiële inrichtingen) te entameren. 

De ‘liturgische workshop op locatie’ zou een eerste, vruchtbaar gevolg van mijn onderzoek 
zijn. Het idee wordt ingegeven door de in dit boek gevolgde onderzoeksmethode, die, naar 
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mij voorkomt, ook is in te zetten in een tijdelijke liturgische supervisie. Tijdens de periode 
van supervisie zou ter vergroting van hun liturgische expertise en verbetering van hun per-
formance of ars celebrandi één kerkdienst van elke aan zo’n liturgische workshop deelnemende 
voorganger op locatie kunnen worden geobserveerd en worden besproken langs de lijnen van 
het onderzoeksinstrumentarium, dat is beschreven in hoofdstuk 1 van Deel II. 

Een tweede belangrijke inbreng van zo’n ‘liturgische workshop op locatie’ zou een inten-
sieve vorm van praktisch theologische, liturgietheologische en -catechetische bijscholing 
kunnen zijn om het in aanbeveling (2) beschreven ritueel-liturgisch mystagogisch proces aan 
de rooms-katholieke justitiepastores op hun werkplek aan te leren en hen in de beginfase 
daarvan te begeleiden.

Aanbeveling (10) Ik zou de hoofdaalmoezenier willen aanraden: 1) opdracht te verlenen 
om ten behoeve van de katholieke kerkdiensten in de Nederlandse inrichtingen van Justitie 
handzame, voor gebruik in een veeltalige viering van de liturgie geschikte, mooie liturgische 
leesboeken (lectionarium en evangeliarium) te laten vervaardigen; 2) opdracht te verlenen tot 
het samenstellen van een meertalig uitgevoerd liturgisch dienstboek naar het voorbeeld van het 
in 1973 door het Militair Pastoraal Centrum uitgegeven Liber liturgicus internationalis1034; 3) 
te bewerkstelligen, dat de katholieke voorgangers in de Nederlandse justitiële inrichtingen op hun 
werkplek de beschikking krijgen over (relevante excerpten van) de officiële liturgische boeken van 
de Rooms-katholieke Kerk.

Aanbeveling (11) Gelet op de pastorale nood van de katholieke ingeslotenen en de bijzon-
dere omstandigheden in de Nederlandse inrichtingen van Justitie, wil ik de ‘Zendende Instantie’ 
aanbevelen de in het Beleidskader betreffende liturgie omschreven bevoegdheden van de pasto-
rale werk(st)ers onder de katholieke justitiepastores, waar dat ambtstheologisch en kerkordelijk 
maar enigszins mogelijk is, ruimhartig te verruimen en bovendien – in samenspraak met de 
hoofdaalmoezenier – in elk diocees door hem geschikt bevonden en gekwalificeerde priesters aan 
te wijzen om incidenteel en op hun verzoek de zittende katholieke justitiepastores liturgische as-
sistentie te verlenen.

Deze aanbeveling aan de ‘Zendende Instantie’ komt vooral voort uit grote zorg voor het 
pastorale werk in de Nederlandse justitiële inrichtingen. In deze aanbeveling gaat het dan ook 
voornamelijk om de voortgang en zekerstelling voor de toekomst van de mogelijkheden tot 
een volwaardig liturgisch en sacramenteel pastoraat onder de rooms-katholieke ingeslotenen.

Aanbeveling (12) Aan de ‘Zendende Instantie’ zou ik – om een sacramentele viering van de 
biecht in justitiële inrichtingen te kunnen houden – willen aanbevelen de bijzondere liturgische 
regelgeving van het Rituaal toe te passen en in een door slechts één priester geleide boeteviering, 
gehoord een algemene schuldbelijdenis, een algemene absolutie toe te staan.

De tweede aanbeveling aan de ‘Zendende Instantie’ staat in onmiddellijk verband met 
de vorige en met de (on)mogelijkheid om in een justitiële inrichting in een gezamenlijke 
boeteviering het sacrament van Boete en Verzoening te vieren (§ 4.3.3.2). Door de afwezig-
heid van een priester in bijna alle justitiële inrichtingen, kunnen gedetineerden formeel niet 
biechten. In justitiële setting is het bovendien om allerlei redenen van contextuele aard (o.a. 
ruimte en tijd), ook niet goed mogelijk een boeteviering met persoonlijke biecht te houden 

1034  Liber liturgicus internationalis (1973), Hilversum: Gooi & Sticht. 
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volgens de regels, die zijn neergelegd in het Romeins Rituaal.1035 Maar het Rituaal bepaalt ook, 
dat zich bijzondere omstandigheden kunnen voordoen, waarin een lokale bisschop, gehoord 
het advies van de bisschoppenconferentie, kan besluiten, dat een algemene schuldbelijdenis 
en een algemene absolutie geoorloofd is. Naar mijn menig is de situatie in een justitiële in-
richting altijd zo’n bijzondere omstandigheid. Daarom stel ik de ‘Zendende Instantie’ voor bij 
boetevieringen in de Nederlandse justitiële inrichtingen – wanneer ten minste één priester 
aanwezig kan zijn – een algemene belijdenis en absolutie toe te staan.1036 

Tot besluit
In dit boek heb ik de katholieke liturgie, zoals die wordt gevierd in de Nederlandse in-

richtingen van Justitie geëxploreerd, geanalyseerd en geëvalueerd. De “liturgie in de bajes” 
wordt door Paul Oskamp, omdat zij gevierd wordt in een context van voortdurende crisis, 
als prototypisch voor alle in crisis verkerende kerkelijke liturgie beschouwd.1037 Misschien is 
het beter om te zeggen: als prototypisch voor alle liturgie van de in crisis verkerende kerken. 

Marcel Barnard sloot zich bij deze mening van Oskamp aan.1038 Oskamp schreef over 
voornamelijk protestantse liturgie in de Nederlandse justitiële inrichtingen. Als zijn opmer-
king ook mag gelden voor de katholieke liturgie in de Nederlandse inrichtingen van Justitie 
zou dat kunnen betekenen, dat dit boek werking zal kunnen krijgen ver buiten de gevange-
nismuren, in gemeenten en parochies. Menige liturg in gemeente of parochie kan zich laten 
inspireren door wat de katholieke voorgangers (en naar ik vertrouw de protestantse evenzeer) 
als ‘rituele makelaars’ tussen ‘kerk en kerkvolk’ in de liturgievieringen inzetten aan ritueel-
liturgische strategieën om de liturgie toegankelijk en aansprekend, kortom ‘relevant’ en zinvol 
te doen zijn voor de meevierenden. 

De acht voorgangers, die aan het onderzoek hebben meegewerkt, vieren met hun ingeslo-
ten kerkgangers met zorg en met eerbied. Hun doen en laten in de kerkdiensten heb ik, naar 
ik hoop, met passend respect beschreven. Ik ben hen dankbaar voor wat zij mij leerden. Bij 
alle (opbouwende) kritiek die vanuit de liturgiewetenschap op details te geven is, is de slot-
som, dat de katholieke voorgangers in de justitiële inrichtingen hun liturgische taak met grote 
verantwoordelijkheid vervullen, met grote warmte ook naar hun ingesloten kerkgangers, hen 
daadwerkelijk invoeren in vieren en daardoor voor hen het perspectief openen op een beter 
leven met God.

In de katholieke liturgie in de Nederlandse inrichtingen van Justitie worden het Woord 
en het brood ter hand en in de mond genomen, kwetsbaar en breekbaar. Even kwetsbaar en 
breekbaar zijn – wie het niet gezien heeft, weet het niet – de ingesloten mannen en vrouwen 
die naar de kerkdienst komen om met hun voorganger te vieren. Toen ik na een van mijn 
veldonderzoeken wegreed van een inrichting, met de woorden van de voorganger over het 
Woord nog in mijn gedachten, kwam spontaan een soort haiku in me op over de goede bood-
schap die in de katholieke kerkdiensten in de inrichtingen van Justitie keer op keer en in alle 
toonaarden, maar kwetsbaar en breekbaar, wordt doorgegeven:

“Het Woord valt.
Scherven brengen geluk.

Raap ze op”.

1035  ROMEINS RITUAAL (1976b).
1036  ROMEINS RITUAAL (1976b), Algemene Inleiding, nrs. 31 en 32, 23-24 en VAN DUN (2004a), 32-33.
1037  OSKAMP (2004), 8 e.v. en 60.
1038  BARNARD (2006), 31.
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Summary
Introducing Prisoners to Worship: Ritual-liturgical Strategies.
A study of Catholic services in secure state institutions within the Netherlands.

1. The subject, title and structure of this book 
This book is about how the Roman Catholic liturgy is currently celebrated within secure 

state institutions within the Netherlands. Liturgical scholars have hardly ever explored this 
aspect of the Catholic liturgy, until now. 

The Dutch title of this book, Invoeren in Vieren, should in my view be translated into 
English in the progressive present because only such a grammatical form is capable of expres-
sing the process of introduction during the actual celebration of the liturgy. So Introducing 
Prisoners to Worship would seem to be a satisfactory translation. The second part of the title 
names one of the main instruments used in this introduction process: the ritual-liturgical 
strategy. My book aims to study Roman Catholic liturgy in secure state institutions within the 
Netherlands and to examine, describe, and evaluate the ritual and liturgical strategies prison 
chaplains use to make the liturgy more accessible and more ‘relevant’ to their congregations. 

The book has a threefold structure. Part I is dedicated to a broad exploration of the re-
search field, i.e. the Roman Catholic liturgy in secure state institutions within the Netherlands. 
Part II presents the fieldwork I carried out and forms ‘the heart of the matter’: the services I 
observed and examined. Part III of the book is where I answer the research questions in the 
form of an evaluation and consider the future prospects of the Catholic liturgy in secure state 
institutions within the Netherlands. 

2. Part I Exploring the research field: Roman Catholic liturgy in secure state institutions within 
the Netherlands 

I start with a brief presentation of the definitions of ritual and liturgy I use. After this I go 
on to explain, why, from the perspective of modern liturgical science and ritual studies, it is 
right to call my study a ritual-liturgical study. By using this somewhat tautological term I am 
arguing that 

“(…) liturgy is not only put more consistently and systematically into the broader context of ritual, thereby 
declaring liturgical study to be a study of ritual, but one can also hear the double context of human and cultural 
conditions”.1039 (Part I, Chapter 2, § 2.1-2.2). 

The modern ritual-liturgical panorama can successively be characterized as consisting of 
the following three ritual-liturgical domains. 

(A) ‘High church liturgy’. 
(B) More or less fluid specialized liturgy. 
(C) Secular and liquid ritual of modern society, due to far-reaching events.

Catholic liturgy in secure state institutions within the Netherlands takes place mainly in 
domain (B) and has more or less ‘open’ connections with domains (A) and (C).1040 (Part I, 

1039  POST (2002a), 16.
1040  Idem (2009a), 113-143, esp. 116.
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Chapter 2, figure 1 and § 2.3).
These open network connections between the three domains guarantee the possibility of 

a so-called reciprocal movement from society and its surrounding culture towards ritual and 
liturgy on the one hand, and from the church and the liturgy towards society on the other. 
This reciprocal movement has repercussions for the configuration of the form and content of 
the liturgy.1041 The more successful the reciprocal movement, the more inclusive the confi-
guration of the liturgy. The dynamics of this reciprocal movement may be seen in terms of a 
basic pastoral strategy. (Part I, Chapter 2, § 2.4).

In the view of Michel De Certeau1042, strategies are connected with “the calculation (or 
manipulation) of power relationships” by state institutions, commercial, economic, political 
or ideological organizations, scientific ‘authorities’ and experts. They are developed to ensure 
their ‘own place’ in society, from where they can ‘manage’ others who enter their fields of 
power. Opposing strategies are the control and survival tactics powerless people use to avoid 
whatever those with power wish to do to them. Strategies and tactics together define the prac-
tice of people in everyday life.1043 De Certeau writes about these strategic, tactical and prac-
tical concepts in connection with cultural and ritual repertoires. In cultural science and in 
ritual studies they are further developed into concepts of meaning and appropriation.1044 Pas-
toral and liturgical actions can also be studied in terms of strategies and tactics, meaning and 
appropriation. Strategy, as derived from De Certeau’s theory, is the key-concept of my study.

In this study I focus on the strategies Catholic ministers use in their services in order to 
make them ‘relevant’ and meaningful for worshippers. I call them ritual-liturgical strategies. 
In this way, I can distinguish them from other possible pastoral strategies and show that they 
are primarily linked to liturgical pastoral care and to liturgical ritual. 

In respect of the official, formal and normative Roman Catholic view on liturgy, the ritual-
liturgical strategies Catholic ministers use are complex and stratified. The Roman Catholic 
Church expects all its ministers to perform correctly the rites as given in the official liturgical 
books. In terms of De Certeau, Catholic prison chaplains distance themselves from the pres-
cribed rite and create new ritual as they implement their strategies. At the same time, the latter 
take on a tactical dimension. This clearly shows the position Catholic chaplains hold when 
celebrating the liturgy in secure state institutions: they act as ‘ritual brokers’1045, intermediaries 
between the Church with its liturgical prescripts on the one hand and churchgoers on the 
other. 

In this study, without overlooking the tactical dimension, I seek to use the concept of 
ritual-liturgical strategy in a more ‘open’ way. As for a working definition, any ritual-liturgical 
strategy will focus primarily on the following. 

(1a) Ritual action. 
(1b) A tactical dimension in respect of the prescribed Roman Catholic rite. 
(2) A special pastoral liturgical setting e.g. a secure state institution. 
(3) The minister’s ideas and views of the liturgy. 

1041  HOONDERT (2006), 200-201.
1042  DE CERTEAU (1980). English translation by Steven Rendall: The Practice of Everyday Life, University of California 
Press, 1984.
1043  DE CERTEAU (1984), xix en 35-37.
1044  CHARTIER (1988) and e.g. FRIJHOFF (1997), esp. 108.
1045  ROOIJAKKERS (1994), 84-85. 
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(4) Coming consciously or intuitively into being. 
(5) Being embedded in a broader pastoral program or arising from it.
(6) A firm goal as in our case: contributing to an inclusive configuration of the liturgy. 
(7a) Iterative and dialectical interaction with the congregation as it appropriates the li-

turgy to its own use. 
(7b) Provoking new or corrected strategies. (Part I, Chapter 2, § 2.5). 

It would be unlikely for the Catholic liturgy in secure state institutions within the Ne-
therlands to be an exact replica of the normal parish liturgy of the Roman Catholic Church 
as celebrated every Sunday.1046 The Church status of the worshippers ‘within the walls’ differs 
so much from worshippers in an average parish. Ritual-liturgical strategies are therefore an 
excellent means of exploring this particular field of liturgy. They largely determine both the 
shape and the contents of Catholic services held in secure state institutions within the Ne-
therlands focusing as they do on ‘relevant’ ritual and meaningful ritual actions. Four research 
questions arise as follows. 

(1) Which ritual-liturgical strategies do Catholic ministers employ in these liturgical ce-
lebrations? 

(2) How does this affect the worshippers in terms of their reaction: do they indeed appro-
priate the church services as ‘relevant’ and meaningful for their own lives? 

(3) How do the strategies employed affect the ritual? 
(4) How are the ritual-liturgical strategies to be considered in proportion to the Roman 

Catholic liturgical tradition? 

The goal of this study is threefold being undertaken as follows. 
a) To describe the Catholic liturgy in secure state institutions within the Netherlands. 
b) To discover which ritual-liturgical strategies Catholic ministers use to introduce their 

congregation to worship. 
c) To add to the liturgical expertise of Catholic prison chaplains (Part I, Chapter 2, § 3).

I have chosen a qualitative approach to my subject. Firstly, because I want to see for myself, 
what the ministers do in the liturgy, and because I want to have them tell me about their ritual 
actions. Secondly, because I am interested in the ritual-liturgical strategies ministers employ 
in the church services they hold. Ritual-liturgical strategies define to a considerable extent 
not only the shape and contents, but also the qualities and characteristics of any particular 
liturgical celebration. Thirdly, because the subject itself most suits a qualitative exploration 
since it is a new and still unexplored field of study.1047 The qualitative method, employed in 
this study is the ethnographical one. The ethnography I intend to offer in this book will be 
a ritual-liturgical ethnography, since its main interest is liturgical ritual. The ethnographical 
method offers several research instruments as follows. 

(1) Participant observation. 
(2) Ethnographical field notes. 
(3) Interviews 

1046  VAN DUN & OENEMA (1997), Preface, 1.
1047  HOONDERT (2006), 72-73.
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(4) Documents 
(5) Artifacts.

Three predominant, preliminary questions underlie any possible ritual-liturgical ethno-
graphy as follows. 

(1) What does a person, in our case: the Catholic minister, or one of the worshippers, say 
they should be doing? 

(2) What do the Catholic minister or members of the congregation say they are doing? 
(3) And from the observer’s point of view:What are they actually doing?1048

Such ethnographical questions could be put to work for scientific liturgical study by ma-
king use of the liturgical research design Paul Post developed.1049 The liturgical research de-
sign offers starting points for a scientific liturgical study on four levels in which there is inter-
ference between ritual-liturgical issues as follows

(1) Interference between the cultus and the surrounding anthropological culture.
(2) Interference between primary written sources of liturgy and secondary written sources 

emanating from the magisterium or from theologians about the liturgy.
(3) Interference between more or less official, public or personal meaning and appropria-

tion, with the possibility of distinguishing between these two points of origin. (see above on 
De Certeau).

(4) Interference in continuity and discontinuity as between past, present and future. 

In my study, the third level of interference, i.e. as between meaning and appropriation, is 
important because it gives us an opportunity to sound out the reactions of churchgoers to the 
ritual-liturgical strategies of the ministers involved (Part I, Chapter 2, figure 2 and § 4).

In the Netherlands, there are about eighty secure institutions run by the state.1050 If we 
count the privately run secure institutions, there are even more. To mark out the research 
field, I had to select a limited number of institutions. The four criteria I used to arrive at this 
selection were as follows. 

(1) A choice had to be made to include all of the kinds of secure state institutions within 
the Netherlands of which there are five different types as follows. 

a) Forensic clinics. 
b) Young offenders institutions. 
c) Houses of detention. 
d) Proper prisons. 
e) Custodial centers for foreigners. 

(2) The geographical distribution of the secure state institutions was selected to cover the 
northern, middle and southern parts of the country. 

(3) The secure institutions chosen had to represent both genders. 

1048  STRINGER (1999), 50.
1049  POST (2000b), 48-65.
1050  Map 2009, edited by ‘Dienst Justitiële Inrichtingen’, The Hague (Article no.: DJI/CC/2009/36, April 2009, 09-0103).
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(4) Every ministry from among the corps of Roman Catholic prison chaplains within the 
Netherlands had to be represented. 

This fourfold selection resulted in my choosing eight institutions that I visited during the 
period from September 2008 till April 2009 for my field of research (Part I, Chapter 2, § 5).

Prison chaplaincy has to deal with several contexts as follows. 

(1) The specialized context. This context has to do with the Church status of the worship-
pers. After a brief inventory, I came to the conclusion that most worshippers at Catholic ser-
vices, whether or not they regard themselves as being ‘Christians’, should be considered as 
pre-catechumens or neo-catechumens. Though their faith is not very articulate, they are eager 
to learn and especially to experience faith. Surveys from the years 2000 and 2003, have taught 
us that their motivation for going to church whilst in the secure state institution is 70% purely 
religious1051 (Part I, Chapter 2, figure 3 and § 6.1). 

(2) The formal context. Prison chaplains in the Netherlands are not only church ministers 
but also civil servants. They are state employees working in a national prison chaplaincy ser-
vice in which several denominations i.e. Catholics, Protestants, Humanists, Muslims, Jews, 
Hindus and Buddhists are organized into corps of their own. Each corps has its own daily 
and ideological head chaplain who represents the so-called ‘Missionary Authority’. The Dutch 
Minister for Security and Justice appoints Roman Catholic prison chaplains and the diocesan 
bishop supplies them. 

(3) The institutional context. As employees, prison chaplains have to deal with manage-
ment. This comes especially in the form of the official appointed to liaise between the institu-
tion and the chaplains and the institution and the head chaplain. The local secure institution 
facilitates the work of the prison chaplain both materially and financially. In turn, the prison 
chaplain has to organize his own work within the institution, stick to the rules and agreed 
protocol, and consult with the said official (Part I, Chapter 2, § 6.2).

There are also specific contexts that are more or less typical of the Protestant and Roman 
Catholic prison chaplaincy. The practice of Protestant and Catholic ministers alternating in 
weekly celebrations is growing in secure state institutions within the Netherlands. This entails 
creating some kind of an ecumenical and liturgical covenant so that the services have more or 
less the same shape whilst retaining characteristic Protestant or Catholic features peculiar to 
their own congregations. So the question arises: to what extent are the services in the secure 
state institutions ecumenical in design? To deal properly with this it would be necessary to 
compare both Protestant and Catholic services and that would require an additional quite 
separate study. 

Another specific contextual question is connected to the influence of globalism on secure 
state institutions in today’s society. Nowadays, as in many other countries, secure state institu-
tions within the Netherlands are melting pots of culture and language. Coming from abroad, 
many worshippers in Catholic services in secure state institutions within the Netherlands 
neither speak nor understand Dutch. Given that this is so, how do ministers deal with this 
modern, multicultural and linguistic problem in church services? 

1051  SPRUIT, BERNTS & WOLDRINGH (2003), 95-98, esp. 97; also SPRUIT (2009), 167; cf. also FLIERMAN (2000), 
50-51. 
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In proper prisons condemned inmates undergo punishment. That is the main feature of 
the most direct context they live in. A liturgy that takes this peculiar context into considera-
tion should, therefore, by its very nature be penitential. Strategically speaking, how do Catho-
lic ministers in secure state institutions within the Netherlands handle this when performing 
ritual? Earlier studies proved that the desire of the inmates for forgiveness and reconciliation 
on the one hand, and the somewhat reserved attitude of the prison chaplains in this matter on 
the other, was incongruent1052 (Part I, Chapter 2, § 6.3).

The ‘liturgical process’ that takes place in secure state institutions within the Netherlands 
is an interactive one. The bishop, who has given the Catholic prison chaplain his mission, is 
the first liturgical actant in this process, albeit in the background. The bishop expects the pri-
son chaplain to celebrate the liturgy according to the regulations and prescripts of the official 
Catholic liturgical books. Correctly performed, Catholic ritual guarantees denominative re-
presentation. Indeed, the liturgy is a living visiting card of the Roman Catholic Church in the 
secure institution: the lex orandi of the Church expresses her lex credendi and demonstrates 
her legitimacy. Having received his commission, the head chaplain’s expectations are the same 
as those of the bishop. He too should be considered a liturgical actant in the background. 

Catholic prison chaplains as liturgical actants are in the foreground trying to meet the 
expectations of both the bishop and the head chaplain. At the same time they strive to create 
services that are ‘relevant’ and meaningful to the worshippers. It will after all imply creativity, 
experimental liturgy and deliberate deviation from the prescribed rite. As liturgical minister 
and actant in the foreground the Catholic prison chaplain is accompanied by his volunteers, 
mostly a group of faithful from the Catholic or Protestant parish in the neighborhood. In this 
respect the Christian prison chaplaincy is indeed ecumenical with Protestant and Catholic 
chaplains often sharing their volunteers. The volunteers in their turn have their own expecta-
tions of the service. They hope that the detained worshippers will undergo a transformation 
in church and discover how to change their lives. The churchgoers are of course also actants 
in the foreground with expectations of their own that often correspond to those the volun-
teers cherish and aspire to. As written testimonies are scarce, those who do not attend the 
actual church service will have only a vague idea of the results of the ‘liturgical process’ (Part 
I, Chapter 2, § 7).

This brings us to a short survey of the literature we do have. Firstly, there is a primary 
source: the Liturgical Workbook for Prison Chaplains1053, published in the 1990s as an internal 
document for both the Protestant and the Catholic prison chaplaincies. It is a collection of 
liturgical texts with hardly any reference to any corresponding ritual. As secondary sources 
we have two explicit liturgical studies.1054 In addition, we must mention three surveys publis-
hed in 2000, 2003 and 2010.1055 A last and most interesting document is a policy paper drawn 
up by the former head chaplain who held the position from 2002 till 2011. The document is 
called Policy Scope for Liturgy.1056 It describes precisely all the authorizations that the Nether-

1052  FLIERMAN (2000), 35-36; OSKAMP (2004), 87-92 and recommendation 7, 102-103. HEYEN & ZONNE (2009), 
65-77, 80.
1053  VAN DUN & OENEMA (1997).
1054  STERK & BARNARD (2001) and OSKAMP (2004).
1055  FLIERMAN (2000), SPRUIT, BERNTS & WOLDRINGH (2003), OLIEMEULEN, VAN LUIJTELAAR & AL SHAMMA 
& WOLF (2010).
1056  VAN IERSEL (2004 a).
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lands Conference of Catholic Bishops wishes to concede to Catholic prison chaplains and 
the regulations and prescripts they have to observe when celebrating the liturgy. From the 
perspective of ethnography, both the Workbook and the Policy Scope are important insider 
documents.

Nowhere in this literature can we find any mention of ritual-liturgical strategies. Yet we 
can find some ritual-liturgical strategic tendencies, and beginnings, which can help us to fo-
cus on further investigation. A beginning has been made towards the implementation of a 
reciprocal movement, towards an ecumenical orientation, and towards a flexible, but respon-
sible handling of the liturgical traditions of the churches, see: Workbook.1057 The following ten-
dencies may be identified: a tendency towards therapy and coping, see: Sterk and Barnard1058, 
a tendency towards contextualization, see: Oskamp1059, and a tendency towards mystagogy, 
see: Policy Scope.1060 (Part I, Chapter 2, § 8).

3. Part II Empirical soundings: eight church services I investigated 
Part II consists of nine Chapters. Chapter one is mainly technical and dedicated to the 

development of a format according to which the other eight Chapters have been written. I 
have adopted and adapted the format from two scholars who used it in the 1970s to study two 
Catholic liturgical celebrations in Amsterdam.1061 

Every descriptive Chapter of Part II starts with some introductory details about the data 
of my visits to the secure institution involved and a description of the church premises with 
maps and photographs. Then I go on to record my observations of the service I attended. 

A first attempt at analyzing what I experienced according to the format follows. The for-
mat yields seven sections as listed below. 

(1) The use the minister and congregation make of the ‘liturgical space’, that is, the chapel. 
(2) The structure of the service and the preparations for it. 
(3) The ritual as such.
(4) The use and handling of vestments, utensils and paraphernalia. 
(5) The division of roles, participation of the congregation, and interaction between wor-

shippers and minister. 
(6) The experiences of both the minister and the worshippers during the service. 
(7) My own impressions.

For balance there is a list of possible ritual-liturgical strategies found and of ritual themes 
connected with them. In every descriptive chapter I let the ministers and some of the wor-
shippers, both detainees and volunteers, speak for themselves about the questions at hand. 
In all of the secure state institutions, I held two half-structured interviews with the minister, 
one before and one after the church service I had observed. Where possible, I also held half-
structured interviews with three detainees who were worshippers, and one of the volunteers. 
In one case (Part II, Chapter 5) I interviewed members of staff as well. (Part II, Chapter 1).

1057  VAN DUN & OENEMA (1997), 1-2.
1058  STERK & BARNARD (2001), 278.
1059  OSKAMP (2004), 14, 55-61, 65-67 and 77-79.
1060  VAN IERSEL (2004a), 1.
1061  VAN HOOIJDONK & WEGMAN (1972).
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September 2008, I started my fieldwork. In this month I visited a forensic clinic. The Ca-
tholic liturgy in the clinic was labeled an agape after an early-Christian model. In fact, the mi-
nister, who was seconded to the clinic for some time, had adopted its liturgical conventions. 
The Catholic liturgy he led was very ecumenical in shape. What were his intentions? 

Though the minister believes strongly in ecumenism, more importantly, being a lay minis-
ter, he was able to make legitimate the ritual meal he intended to hold. He had developed his 
own theological, liturgical and historical theory on the matter. His ritual-liturgical strategies 
were explicitly meant to support this legitimization. Instead of hosts he used matzos and in-
stead of wine he used grape juice. He wore no liturgical vestments. The congregation was sea-
ted alongside a large table just as at the Lord’s Supper in a Protestant church. Both Protestant 
and Catholic worshippers at this service recognized the shape of the official liturgy of their 
own churches. The Protestant churchgoers called this service ‘the Lord’s Supper’, the Catholics 
a ‘Eucharist’. Seen from the perspective of his ritual-liturgical strategies, the minister, seeking 
to avoid any priestly behavior, refused to drink from the main cup. This earned him an open 
rebuke when one of the worshippers reacted strongly. 

Other ritual-liturgical strategies the minister employed were intended to build an open 
table community in order to facilitate the worshippers having a ritual encounter with God 
and with one another. In most secure state institutions it is customary to drink some coffee 
after the service. At the clinic, this was done in advance of the service. It had a remarkable and 
surprising effect. While people were waiting for each other, the intended table community 
came into being. Besides this, as the coffee was drunk in another room, far away from the 
church, when the time came to celebrate the liturgy, the worshippers went to church together 
as a single group. Churchgoing in this context had become spontaneous ritual. 

During the service I was confronted with a special ritual also common to services in se-
cure state institutions within the Netherlands: worshippers lighting candles as a form of ritu-
alized prayer. Ministers seem to want to emphasize that this is meant to be a purely popular 
affair, as they do not generally partake of this ritual. (Part II, Chapter 2). 

In October 2008 I attended a service in a young offenders institution. In the early after-
noon of Sunday October 5th the minister celebrated liturgy with eleven young girls. It was 
a simple Liturgy of the Word, consisting of praise songs, prayers and a single reading from 
Scripture. The texts of the praise songs were visualized by means of a PowerPoint Presenta-
tion. The minister did not wear a proper liturgical vestment but was formally dressed in black 
that he thought more fitting for the occasion. Of significance in this case is the fact that the 
minister does not have a proper church at his disposal. He has to conduct the services in a 
large visitors room where he has to fit up a little “holy corner”, as he put it. The single reading 
from the Scriptures was left up to one of the worshippers. As for the intercessions, the minis-
ter asked the worshippers what they wanted to pray for. I only saw this being done once or 
twice during my fieldwork. Everywhere else the ministers themselves formulated the interces-
sions. 

The heart of the liturgy was actually the creation of a ritual event. The minister invited all 
the worshippers to anoint their hands and after that to lay them upon each other’s heads. He 
himself did this to one of the worshippers. In his own words, the minister’s ritual-liturgical 
strategy is to introduce the worshippers from service to service to the faith, not by catecheti-
cal teaching, but by such ritual events as described here. The minister even calls his liturgical 
doings ‘an introduction’. Liturgy is not only theoretically ‘celebration’ and feast, but also a 
means of experiencing the good things God has to offer mankind.
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In that respect the minister has an outstanding and contextualized view of penance. The 
penitential rites, normally at the beginning of the service, were postponed to just before the 
reading from the Bible. The minister wants the congregation to listen anew to the Word of 
God, as if for the first time. He tries to impose on the worshippers a kind of feeling of renewal 
that delivers them from their past and opens up a new way to God. (Part II, Chapter 3).

November 2008 I went to a male house of detention. As one of the few priests that work as 
a prison chaplain, the minister celebrated Mass together with his congregation. A renowned 
Dutch ecclesiastical firm had fitted up this institution’s chapel professionally. The minister’s 
strategy was to make deliberate ritual and liturgical use of the fittings and fixtures. 

Next to the chapel, there was a meeting room, with tables and chairs, a television set and 
a bar. A large baptismal font marked the transition from this secular space to the chapel. 
Between the altar and the seats for the congregation was a large open space. Here, at a given 
point in the service, the worshippers entering the chapel could bless themselves with holy 
water and ritually light their candles before an image of the Virgin Mary. In terms of religious 
phenomenology, this open space is considered a profane zone. Here the minister prayed and 
sang with the congregation and held his sermon. A third sacred zone around the altar was 
marked out on the floor by means of a strip. Apart from the Gospel reader, the minister was 
the only one to enter this sacred zone. The minister only went into this ‘sanctuary’ to perform 
the priestly ritual i.e. the actions proper to the Mass: the absolution after the penitential rite, 
the offering, the Eucharistic prayer, the breaking of the bread and the final blessing. This dis-
position gave the celebration a peculiar dynamic. As in Old Testament days, the minister went 
from the forecourt of the congregation into the Tabernacle for a ritual meeting with God and 
returned with spiritual and sacramental welfare for the congregation. This toing and froing to 
and from the altar should be regarded as a mystagogical instrument.

Another mystagogical instrument in use is that of singing together. There was much sin-
ging in this church service. Not only does the minister like it, he uses it strategically to ‘open’ 
the worshippers up to the mystery they are celebrating. This is why the minister prefers to sing 
praise songs with the congregation. During the Mass the minister explains a lot and translates 
the traditional liturgical idioms into the kind of everyday language the worshippers can un-
derstand. As a lot of singing costs time and the service may not last for more than an hour at 
the most, the minister reduces the amount of ritual in the Mass to its most basic forms. 

Not many of the inmates speak or understand Dutch in this house of detention. Parts 
of the songs that are sung, therefore, are in other languages. The one and only reading from 
Holy Scripture, mostly taken from the Gospels, is read again and again, in Dutch, English, 
and Spanish and sometimes in another language as well. The text of this reading is inserted in 
several languages into the service booklet that is handed out to the worshippers. The twofold 
or threefold repetition of the Gospel leaves no time for a second lesson. Readers are chosen 
from among the inmates. (Part II, Chapter 4).

December 2008, in Advent, I visited a proper prison for male inmates. The minister in this 
institution is an ordained deacon. He intended to celebrate a Liturgy of Penance in prepara-
tion for Christmas. That was his main ritual-liturgical strategy. Another strategy was to follow 
strictly the prescribed Roman rite, which he supposed to be the same as for a ‘normal’ Liturgy 
of the Word. Both strategies were bound to clash. His sermon was intended as an examination 
of conscience, in preparation for confession and absolution. Despite this, the minister began 
the liturgy, as in a ‘normal’ Sunday service, with the penitential rite. By the time he got to 
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the sermon, of course, there was nothing left to confess, as that had already been done in the 
opening penitential rite. 

There were two readings. The sacristan read the first reading, from the Old Testament. The 
minister himself read the second from the Gospels with all possible ritual. Whilst the sacri-
stan read the first reading from his service booklet, the minister himself used a huge Bible that 
rested on the altar during the service. The Bible really formed the focal point of this liturgy 
as well as its main ritual element. Because of the importance of the book, the fitting up of the 
altar was arranged as in the old days, when Mass was still celebrated with one’s back to the 
congregation. The huge Bible dominated the entire altar so that the latter could not be used for 
any other ritual purpose. The Communion Service that followed the Liturgy of Penance was, 
therefore, not a service at all but a simple distribution of the host comparable to the commu-
nion rite for the sick in its shortest form. Most of the time the minister led the church service 
standing behind the pulpit. This made for a very static liturgy indeed. 

To get the congregation to feel the presence of God, the minister employed a special ritual-
liturgical strategy. On several occasions he stepped backwards and bowed praying silently for 
himself. The congregation was obviously familiar with this peculiar ritual behavior because 
nobody seemed to think it strange. In the interviews worshippers told me later that they per-
ceived this as being “really holy conduct”. The minister made strategic use of the few church 
hymns he has to promote congregational participation. (Part II, Chapter 5).

January 2009 a house of detention for females was the subject of my field research. Here 
the minister is a woman. The service she had prepared was a Liturgy of the Word, followed by 
a fully elaborated Communion Service. On the Sunday I visited the institution, a choir from 
outside was present, as is usually the case, singing polyphony in several foreign languages. For 
the minister it was a means of meeting this polyglot community. The problem was that neither 
the members of the choir nor the minister herself could understand exactly what was being 
sung. Some of the songs chosen were liturgically unsuitable. 

This case illustrated very well the significance of the use of foreign languages in praying, 
reading and singing. In this institution there is always one reading from the Bible, mostly 
taken from the Gospels, in several languages, Dutch, English and Spanish. Before the services 
begin, the minister always invites some of the worshippers to read. This morning she had fai-
led to do that. So she had to invite somebody during the service itself. A Surinamese woman 
responded. A Surinamese song was being used to open the service, which made her eager to 
read. She had experienced that as a token of respect for the Surinamese women present. At the 
end of the service she showed her gratitude by initiating a dance. 

Ritually and liturgically the minister makes strategic use of the prescribed order of the 
Roman rite. She discovered that for most of the foreign women in the house of detention 
the Roman rite is both recognizable and an international instrument of communication or a 
‘language’ of its own. For the same reason, the minister wears a liturgical vestment making it 
clear to everybody present that she has a ritual function. 

Before the service began, the minister greeted every member of the congregation perso-
nally. She did this standing in the doorway that opens onto the chapel so that no one could 
enter without passing her. This is one of the minister’s ritual-liturgical strategies. She wants 
every churchgoer to know that she is a welcome and respected member of the congregation. 
The minister does not seek to distance herself from the worshippers. She also involves herself 
in their ritual: when the time comes to light the candles, she joins the end of the procession 
to the image of the Virgin Mary and lights a votive candle of her own. The main theme of the 
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services this minister holds is to offer empathic help to the detained women ‘to rise’ in life, in 
the various senses of the word, according to her pastoral motto: ‘“Talita, qumi”’ (Mk. 5: 41). 
(Part II, Chapter 6).

February 2009 it was time to visit a prison for females. The minister in this prison is also 
a woman. Many imprisoned women came to church, perhaps because of the coffee after the 
service she had recently introduced. The relatively small chapel was overcrowded. The service 
went off chaotically. In the eyes of the minister and one of her volunteers it looked like the 
churchgoers had come along for the sole purpose of meeting each other over a cup of coffee. 
The ritual-liturgical strategies the minister employed to involve them in the liturgy were not 
very effective. Nevertheless, there were moments when the worshippers thought meaningful-
ly and kept quiet, prayed silently, or involved themselves enthusiastically in the ritual lighting 
of candles and in formulating intercessions.

The minister had problems addressing the congregation in an inspiring and restful way. 
One of her ritual-liturgical strategies was to avoid complicated ritual and to reduce the li-
turgical action to a merely practical and what she assumed to be an understandable level. It 
made the liturgy less inviting, static, and wordy. Another strategy, which acted to intensify the 
effects of the former, was to celebrate a polyglot liturgy. Except for some prayers, that were in 
fact Dutch poems, everything the minister said to the congregation in Dutch, she repeated in 
English and Spanish as well. Her command of the latter, however, was so lacking in fluency as 
to cause laughter and irritation among the worshippers. It should be said here that in doing 
so the minister showed great courage, as none of the other ministers, who cooperated in my 
research, had dared to do what she did. 

In this liturgical celebration, as was the case in the young offenders institution, the peni-
tential rite was postponed until just before the reading from the Scriptures. The reasons the 
minister gave for doing this were much the same. She also thought that performing the peni-
tential rite at this particular point in the service meant worshippers would undergo a moment 
of spiritual cleansing, conversion and a new beginning before listening to the Word of God. 

Though the minister did not favor ritual much, she performed strong ritual at the in-
tercessions, which took place immediately after the congregation had lit their candles. She 
invited the worshippers to formulate the intentions for the intercessions themselves. Favorite 
amongst the ritual-liturgical strategies of this minister in all the services she held was to light 
a special candle on the altar at every individual intention. This allowed the churchgoers to feel 
that with God people could pass from darkness to light. This was demonstrated visually: the 
radiance of the candles the worshippers lit and the candles that were lit on the altar gradually 
formed a pair of arms embracing the entire congregation. (Part II, Chapter 7). 

March 2009 I visited a second house of detention for men. In the first house of detention 
I visited the minister was a priest. It seemed, therefore, fitting to visit a second house of de-
tention where the liturgy was to be led by a lay minister. The service in this institution con-
sisted of the Liturgy of the Word followed by a fully elaborated Communion Service. In the 
Prayer before Communion, the minister explicitly contextualized the Communion Service by 
giving it the meaning of a penitential rite. The minister has developed some ritual-liturgical 
strategies to implement a reciprocal movement. The faith, spiritual and life experience of the 
congregation forms the starting point for the preparations of the church service. Strategically 
he makes the congregation jointly responsible for the success of the service. In fact the minis-
ter uses the liturgy to spark off in the worshippers a dramatic process of reflection in order 
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to help them to improve their lives. He began this process by welcoming the worshippers in 
person and admitting them to one of the sacred zones of the church i.e. the zone around the 
altar, in order for them to open the service themselves by lighting candles in front of the icons 
of Christ Pantocrator and the Blessed Virgin Mary.

For this minister ritual and symbolism are entities in their own right that should be allo-
wed to speak for themselves. Ritual is simply performed and symbols are simply present: nei-
ther requires any further explanation. It looks a bit mystagogical, but when you detach ritual 
from symbols, you reduce them to mere actions and Church decorations. The minister does 
not even go as far as reading from the Bible he has laid out open on the altar. To the minister 
the book is too holy to use. He would rather have the reader read the Gospel from the service 
booklet handed out to the congregation in advance. This way of reading from the Scriptures 
renders the reverence the minister shows for the Bible counterproductive, as the link with this 
particular and symbolic book is lost.

What was unusual in this case was the use of PowerPoint presentations during the liturgy. 
This was done with more sophistication than in the young offenders institution. There the 
presentation was merely to display texts of praise songs and the Lord’s Prayer with apt illustra-
tions in the background. Here it was almost a self-supporting liturgy of its own alongside the 
diverse rituals of the liturgical celebration itself. The PowerPoint presentation began with bell 
ringing while the churchgoers arrived. It tracked the liturgy step-by-step either illustrating 
what was happening or showing the texts of the church hymns and prayers. After the sermon, 
another presentation was built into the main PowerPoint frame. This was like a mini movie 
with sound, specially made to emphasize the main ideas the minister had spoken of in his ser-
mon. This was a very modest beginning of what seems possible, if PowerPoint presentations 
are going to be introduced into the liturgy as ritual-liturgical tools. One disadvantage was that 
of the minister having to operate the remote control from behind the altar. Because of its fre-
quent use, the PowerPoint presentation confined him to that position most of the time. This 
had the effect of removing the dynamics from the liturgical celebration. (Part II, Chapter 8).

April 2009 the focus of my research was the liturgy on a secure state institution in the 
form of prison ship where illegal foreign nationals are kept in custody. The principal ritual-
liturgical strategy of the lay prison chaplain, himself a native speaker from abroad, was to 
firmly contextualize the current situation of the illegals on board. His intention is to create a 
community, which he experiences as the familia Dei both within the liturgy as well as before 
and after it. Consequently, he addresses the worshippers during the service as “brothers and 
sisters”. By doing so, the illegals, whose main problem is that they belong nowhere, get the 
impression that at least they belong to God. Of course, this strategy creates a strong reciprocal 
movement. As a result, the minister really does see the congregation as being the People of 
God. In his opinion all the worshippers are entitled to contribute to the liturgy in word and 
deed. This means that whenever they ask him for an opportunity to do so, he always gives 
them the necessary leeway. 

Another consequence is that the minister consults several members of the congregation 
about what to do in church. He introduced some Zairian ritual into the liturgical celebration 
and, because his congregation is largely composed of Francophone Africans, he reads the 
Gospel in French. As the Bible the minister brought in solemnly was a Spanish Bible this had 
a rather peculiar effect on the ritual. In the eyes of the congregation, reading the Gospel in 
French from it would look odd. So the minister put the Bible on the altar and proceeded to 
read the Gospel from his own service booklet. 
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The minister also used ritual-liturgical strategies with mystagogical potential. The mi-
nister used the ritual as well as the congregational singing to support his preaching. In the 
eyes of the minister, liturgy is a paschal celebration. In celebrating the liturgy, the Christian 
community testifies to its belief in the resurrection of Christ. The minister uses African me-
taphors to illustrate the preaching of the living Christ as a hut that people can dwell in. The 
poles supporting the hut are the rituals of singing and performing. When they pray, he and 
the worshippers, especially those of African origin, can be clearly seen to be testifying to the 
resurrection of Christ. They do not close their eyes but keep them wide open as they stand 
before the living and undivided Holy Trinity. (Part II, Chapter 9). 
 
4. Part III Evaluation and prospects for the Catholic liturgy in secure state institutions within 
the Netherlands

Part III consists of three chapters. The first outlines the contents of Part III. The four re-
search questions I formulated in Part I provide the format of Part III (above, § 2). In the vari-
ous sections of the second chapter an evaluation and a discussion of future prospects provide 
answers to the questions posed. The third chapter is about the Liturgia condenda, delineating 
the possible contours of Catholic liturgy in the secure state institutions in the Netherlands of 
the future. How such a liturgy might look is the subject of recommendations directed towards 
the Dutch Roman Catholic prison chaplains, the head chaplain and his assistants and the 
‘Missionary Authority’, that is, the Netherlands Conference of Catholic Bishops.

I first provide an answer to my initial research question: Which ritual-liturgical strategies 
do Catholic ministers employ in the liturgical celebrations? in chapter 2 of Part III. It opens 
with an inventory and qualification of the ritual-liturgical strategies found in Part II. I was 
inspired to sketch this inventory and qualification because of the strategic tendencies and 
beginnings I found in the literature, especially in the two available documents written by insi-
ders, the Liturgical Workbook for Prison Chaplains and the Policy Scope (see above under §2). 

Let me start by making a few remarks and drawing some preliminary conclusions. Seven 
of the eight ministers that cooperated in my study neither support, nor do they implement 
ritually or liturgically, the strategic tendency towards an ecumenical orientation of the Catho-
lic liturgy in secure state institutions within the Netherlands. That goes for the therapeutic 
tendency as well. The function of ‘celebration’, i.e. of feast and pause, typical for ritual, has 
the upper hand. In church the spiritual atmosphere has to be good and problems have to be 
left outside. In fact this tendency goes so far as to render the ministers reserved about guilt, 
criminality, sin and penance right up to the penitential rite. This means a lack of therapy to 
deal with reality, indeed, the suppression of reality, or, at the very least, keeping silent about 
it. When prison chaplains use ritual to act therapeutically, they do so not during the church 
service, but outside of it, in an individual pastoral conversation, or in a ritual-liturgical res-
ponse to catastrophe.

Most of the strategies employed by the ministers involve implementing a reciprocal move-
ment, from potential worshippers in the liturgy towards the church and from the church 
towards the worshippers. It is remarkable that the second movement is stronger than the first. 
In fact, the worshippers cannot contribute much to the liturgy, either in terms of preparation 
or in performance, and much less in evaluation of it. 

This movement from the church to the worshippers is intensified by a second relatively 
large group of strategies that has a more explicit mystagogical quality. Actually, both groups 
of strategies, those meant to implement a reciprocal movement, and those more explicitly 
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mystagogical, are related to each other. As such they should be considered as exponents of 
one and the same basic and ‘open’ movement of inviting people to partake in the services and 
of introducing them to worship. Essential to helping along this process are similarly related 
strategies of contextualization and of adaptation of the liturgical tradition of the Roman Ca-
tholic Church. 

All of these ritual-liturgical strategies can be found without exception in the cases I stu-
died. This leads to the conclusion that there is no great difference between the various types 
of secure state institutions with regard to the ritual-liturgical strategies employed. Everywhere 
ministers operate in the same way. Though one has to discern differing types of liturgy – Li-
turgy of the Word, whether or not combined with a Communion Service, agape, Eucharist, 
depending on whether ministers are ordained or not –through the strategies employed, all 
these different types of liturgy are designed in the same way in terms of scenario and con-
tents. Obviously, it does not matter much where ministers celebrate the liturgy. This implies 
that they ride roughshod over the context the worshippers live in, though it is precisely this 
context that largely defines any ‘relevance’ the liturgy may have for them. 

Taken together, we can think of the ritual-liturgical strategies the individual ministers 
use as elements of a kind of blueprint. The outlines of this blueprint are contextualization, 
recontextualization and adaptation of the liturgical tradition. The contents are formed by im-
plementation of the reciprocal movement and the mystagogical extrapolation. Because the 
ritual is defined by the ritual-liturgical strategies chosen by the individual ministers (see Part 
II), the liturgy in secure state institutions within the Netherlands can be characterized and 
qualified in terms of a reciprocal movement, a mystagogical orientation, contextualization, 
and a flexible approach to the liturgical tradition. (see Part III, Chapter 2, §1).

The ministers are inclined to consider themselves as mystagogues, acting as strategists 
deploying their individual strategies. Yet they are not mystagogues in the classical meaning 
of the word. A ‘classical mystagogue’ lets the ritual speak for itself. Explanation of the ritual 
experienced may follow in another setting where necessary. Though their ritual-liturgical 
strategic activity proves that the ministers give substantial attention to ritual, they start their 
preparations of the services so to speak in a rather safe way by looking first into the texts of the 
prescribed Scriptural readings and searching for other suitable texts to explain those. What is 
more, the ministers do their utmost during the service to explain the liturgical texts as well as 
the ritual. Rather than mystagogues, they should be considered ‘mystagogical arrangers’1062, 
who with rituals, texts, atmosphere, and, last but not least, their own pastoral attitudes, create 
some mystagogically valuable situations. (Part III, Chapter 2, §2). 

In Part III Chapter 2 section three, I answer my second research question: How do the 
worshippers respond? Do they in fact appropriate the church services as being ‘relevant’ and 
meaningful to their own lives? The ritual-liturgical strategies the ministers developed and 
employed produce an effect. As I said above, ritual-liturgical strategies define the ritual acti-
ons performed in any liturgy. Reactions of worshippers develop through positive or negative 
appropriation and collective or personal meaning that may vary during the service. Generally 
speaking, the appropriation and meaning they give to the ritual are perceptible by their at-
titudes and behavior. Discovering what these are with any degree of certitude is, therefore, a 
complicated process. Attitudes and behavioral patterns of members of a congregation may be 

1062  GROENER (2003), 348 en 354-360.
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a product of education. We are, after all, on our best behavior in church. Alternatively, they 
may be dictated by a consumer attitude. Nevertheless, I gained the impression that most of the 
churchgoers had already developed a purely positive attitude towards the services in advance. 
Their previous experiences with the services in secure state institutions within the Nether-
lands make them think the next one has to be ‘relevant’ and meaningful to them as well. An 
explicitly negative reaction to what ministers did such as I saw in the forensic clinic (above, § 
3), is utterly exceptional. 

Total certainty about any appropriation on the part of the worshippers can only be ob-
tained by listening to what they have to say about it themselves. My own informants, made 
up of detained worshippers and volunteers, confirm this positive impression I have gained. In 
church, worshippers long for forgiveness and reconciliation, a feeling of freedom, and a life 
changing experience. In church they experience salvation. It can be described in the words 
of one of my informants: “I feel lifted up by the liturgy and helped to transcend the rather 
vulgar and crude type of life available in a house of detention”. This then is the ‘relevance’ of 
the church service and the volunteers interviewed and the members of staff all agree. (Part 
III, Chapter 2, §3). 

In Part III Chapter 2 section four, I provide an initial answer to my third research questi-
on: What effect do the strategies employed have on the ritual? (Part III, Chapter 2, § 4). There 
are two ways in to dealing with this question. The structure of the services I have observed and 
studied provides the first way in. Having already dealt in detail in Part II with the scenarios 
of the liturgies I researched, here I think it sufficient to look at just the broad outlines. The 
themes I set apart for further study in Part III, as outlined in the chapters contained in Part II, 
provide the second way in. These themes fall into the following three clusters.

(1) Themes related to contextualizing and recontextualizing as follows.
a) Space and time and connected to the latter: silence. 
b) The polyglot character of the liturgy. 
c) The celebration of penance. 
d) The use of CDs and of PowerPoint presentations.

(2) The second cluster to do with the ritual of the Liturgy of the Word. 
(3) The third cluster to do with the Liturgy of the Table as follows. 

a) The agape. 
b) The Communion Service. 
c) The Eucharist. 

The structure of the church services I researched in secure state institutions within the 
Netherlands shows innovation in the official order of the Catholic liturgy and four forms 
of deviation from it. The innovation that is particularly common is the ritualization of the 
widespread, popular and devotional habit among Catholics of lighting candles. The lighting 
of candles is turned into a collective and fixed ritual in church services in secure state institu-
tions. For many members of the congregation this forms a climax to the service. I found the 
following deviations from the prescribed order.

a) Postponement of the penitential rite till just before the reading of the Scriptures. 
b) The habit of having just one, almost exclusively, Gospel reading. 
c) Leaving the worshippers to do the reading. 
d) Regardless of the type of liturgy having the intercessions conclude the service.
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These intercessions often take the form of the president of the liturgical celebration 
praying for the congregation. Though it is normal that the intercessions of the community 
conclude the Liturgy of the Word, it is not correct to postpone these prayers till the very end 
of the liturgy just before the final blessing when an agape, or Communion Service, or Eucha-
rist is celebrated. That this disposition is common use in the Catholic liturgy in secure state 
institutions within the Netherlands leads to a peculiar conclusion. Since most of the Dutch 
Catholic prison chaplains are lay ministers, the Liturgy of the Word forms the basic liturgical 
model. The starting point for shaping the liturgical celebration is not, as usual, the Eucharist, 
from which several ritual elements have been left out, but the Liturgy of the Word, to which 
several Eucharistic elements have been added. (Part III, Chapter 2, § 4.2). 

The first contextualizing and recontextualizing theme we have to discuss is the ‘liturgical 
space’, that is, the chapel within the secure institution. Three positions can be held on this 
matter. 

Firstly, the management of the secure institution simply does not have at its disposal a 
room suitable for liturgical services. Secondly, there is a chapel available for Christian liturgi-
cal use. Thirdly, the available ‘liturgical space’ has to be shared by all denominations present 
withinthe secure institution. The particular position people adopt depends on the architectu-
ral possibilities of the institution and allows for little flexibility. 

Nevertheless some important observations can be made about the conditions, and the 
fittings and fixtures of a ‘liturgical space’ in a secure state institution in terms of ritual, anthro-
pology, theology, and philosophy. Of paramount importance is that the room used for the 
chapel has to be big enough to perform the ritual and to house all of the worshippers. It has to 
be fitted up with a certain basic sacral surrounding and have a heterotopic function within the 
institution. The latter means that the ‘liturgical space’ in a secure institution, itself a hetero-
topy in society i.e. a place for people with deviant behavior, should be a place, where detained 
worshippers can visualize and dream of a better future.1063 (Part III, Chapter 2, § 4.3.1.1). 

Time is a basic ritual dimension. Rituals take place in space and time but ritual also has 
the potential to connect people with time. Whilst ritual is always present, it can actualize past 
time and reach out into the future so that ritual time encompasses both anamneses and escha-
ton. From the mystagogical perspective and that of introducing prisoners to worship, there-
fore, celebrating the liturgy at just the right point in the liturgical cycle assumes an importance 
not always easily achieved in the setting of a secure state institution. Time is mostly a fixed 
contextual factor. The day and hour of a liturgical celebration is fixed in nearly unchangeable 
daily program schedules that not only define what is possible in liturgical time but also limit 
how long the liturgical celebration may take. Although ministers do not complain, they easily 
run out of time. 

A different time factor concerns the amount of liturgical preparation and performance 
time the national service for prison chaplaincy allows prison chaplains. The time allowed for 
preparation in their job description would appear to be insufficient. (Part III, Chapter 2, § 
4.3.1.2).

Silence is a factor related to space and time and is an important ritual-liturgical element. 
Nevertheless, silence was hardly ever used during the liturgies I observed. For mystagogical 

1063  POST (2010), 100-111, esp.103 en 105.



A study of Catholic services in secure state institutions within the Netherlands | 445

purposes silence during the liturgy is of the utmost importance and furthers the active parti-
cipation of the congregation. It can, however, also be used to control time. Moments of silence 
may vary in length lasting longer when there is enough time or shorter when time is lacking. 
(Part III, Chapter 2, § 4.3.1.3).

The Catholic liturgy was polyglot in nearly every secure institution I visited. A variety of 
different languages were used to sing praise songs and church hymns. The single reading from 
the Gospel was first in Dutch and then repeated in several other languages. Moreover, the ser-
vice booklet the ministers handed out to the congregation contained many more translations 
of the reading and of some prayers, especially the Our Father. 

The importance of such ‘languaging’ is that worshippers from abroad, who do not speak 
or understand Dutch, get the feeling that they really do form part of the church community. 
From this perspective ‘languaging’ serves to implement the reciprocal movement. Neverthe-
less, one could ask whether all the possibilities the liturgy offers are being fully utilized. The 
polyglot nature of these liturgies now has a disproportionate impact on the ritual element. 

Moreover, besides verbal ‘languaging’ there is another ‘language’ that could be ‘spoken’, 
namely, the ‘language’ of symbols. This, however, is a ‘language’ that is hardly ever used in a 
universal way capable of being understood by all who attend worship. (Part III, Chapter 2, § 
4.3.2).

In secure state institutions especially the penitential rite should be contextualized and 
thus give the liturgy a character of its own. This is not now the case. Apart from a few excep-
tions, most ministers in secure state institutions avoid being open about the punishment and 
penance the congregation must undergo. From the mystagogical perspective I discuss in this 
section how to improve the penitential practice by means of using confession texts shaped like 
the traditional Confiteor. The following special features contained in the Confiteor illustrate 
why I am in favor of such confession texts. 

a) Personal in nature (‘singularis culpans’). 
b) Self-confronting. 
c) Confession of guilt. 
d) In the midst of the whole congregation. 
e) Simultaneous confession of guilt by fellow worshippers. 
f) Confessing sinners are not set apart and shamed. 
g) An understanding, caring and forgiving community of fellow, confessing sinners is on 

hand to support you. 

The sacramental celebration of confession poses a major problem in the secure state in-
stitutions within the Netherlands I visited. This has to do both with the spiritual climate in 
the Western world and the fact that few Dutch Catholic prison chaplains are ordained priests. 
One of the cases I came across offers an interesting solution to this problem. The minister, 
though only ordained a deacon, celebrated an elaborate Liturgy of Penance and Reconciliati-
on. Notwithstanding the fact that the essential elements were not in the right order, this litur-
gical celebration was recognizably ‘sacramental’. Remembering the words of Jesus: “Ask and 
you shall be given” (Mt.7: 7-8), he showed that worshippers could at least pray together for 
forgiveness. The classical theological dictum Ecclesia supplet, i.e. the Church supplies, should 
be sufficient to make up for whatever is lacking. (Part III, Chapter 2, § 4.3.3).
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A final contextualizing theme is the use of CDs and PowerPoint presentations in church. 
The use of CDs can offer a near unlimited musical repertoire to sing or to listen to. Power-
Point presentations would seem to offer as yet unheard of possibilities for future ritual. In the 
electronic world of today people are looking for images, beat, and performance visuals using 
light-pulses, fast videos and so-called flashes as found on the internet. 

Such a combination is known as a “spectacle” and it has high ritual potential.1064 In the 
secure state institutions I visited a sophisticated and technically perfect PowerPoint presen-
tation could present such a “spectacle” in a condensed digital form where it would have been 
impossible to perform a live “spectacle”. Today this is no more than a future prospect. The 
PowerPoint presentations I saw were still in a more or less primitive state. No doubt the shape 
of Catholic liturgical ritual in secure state institutions will develop considerably once these 
presentations have become more enhanced. (Part III, Chapter 2, § 4.3.4).

The second cluster of themes is dedicated to the Liturgy of the Word. Of these, I have fo-
cused on the main ritual of the Liturgy of the Word, i.e. the Bible reading, and on the music 
used in church. During the Catholic liturgy in secure state institutions within the Netherlands 
it is common practice for only one Scriptural lesson to be read, usually taken from one of the 
Gospels. The reason for this, according to the minister in the young offenders prison, is the 
difficulty the congregation would have with more than one reading. Other chaplains gave as 
the main reason: having to repeat the Gospel reading. In this section I will go on to discuss the 
views of other scholars on this matter.1065 Whatever other proposals are made in the literature 
nowadays concerning the schedule of liturgical readings, at least two are always proposed: one 
from the Old Testament and one from the New Testament. Here I should make the remark 
that it is not always thought necessary to make the Gospel reading the most important one. 
From a mystagogical point of view, it would seem important for the individual believers to 
be able to see their lives through the hermeneutic of the Biblical history of salvation in its 
entirety. In this way their lives become part of this everlasting salvation history between God 
and man.

As to the practice of inviting detained worshippers to function as lectors, having just one 
reading taken from the Gospels contradicts the Catholic liturgical tradition. The arguments in 
favor given by the ministers did not convince me. By doing things in this way any connection 
between the Gospel reading and the ensuing homily is lost. Besides, having prisoners act as 
lectors could be seen to be out of keeping with the sacred nature of the Bible texts they are 
about to read (Part III, Chapter 2, § 4.4.1).

There was live singing in most of the church services I attended. The community itself 
accompanied by a volunteer playing the piano, or an invited choir does this. Singing together 
and listening together to vocal or instrumental music are strong instruments in building up 
a community.1066 With or without musicians, in some secure state institutions detainees form 
choirs made up of their fellow inmates. These are very popular and eagerly accompany the 
singing of hymns in church. In the light of future ritual development great prospects may lie 
ahead for such musicians. Maybe somewhere in the future typical evangelical ritual such as 
praise and worship and experience and flow will overwhelm traditional Catholic ritual.1067 In 
five cases there was a growing preference for the singing of praise songs because the worship-

1064  SAMPLE (1998), 52; BARNARD (2006), 48-49.
1065  VAN DER LAAN (2004); VAN KOOTEN (2007).
1066  HOONDERT (2006), 195.
1067  BARNARD (2006), 54.
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pers like to sing this kind of religious music. Two CDs with music for praise and worship have 
already been specially published for liturgical celebrations in secure state institutions. Once 
again it is time for me to make a critical remark: the massive Church pressure the evangelical 
movement exerts on the faithful may endanger the reciprocal movement pursued in so many 
ritual-liturgical strategies (Part III, Chapter 2, § 4.4.2). 

The third and last cluster of themes is dedicated to the Liturgy of the Table. In the first 
section I discuss the agape celebration I observed in the forensic clinic (above, § 3). This 
celebration conformed to the liturgical practice of the clinic. The minister who led the cele-
bration was inspired to hold an agape because Policy Scope (above, § 2) signaled an intention 
to investigate and design such agape celebrations as an alternative to Communion Services 
or Eucharistic Celebrations. Whilst this remains an intention, however, to this day it has not 
been implemented.1068

The Policy Scope clearly states that in these alternative liturgies neither hosts and wine, nor 
normal dishes should be served. These strictures cause an immediate problem. It means that 
one is very limited as to choice especially since the latter condition does after all imply the use 
of food is purely symbolic. What options are left apart from bread and wine, or grape juice as 
‘the fruit of the vine’? Despite the minister in the forensic clinic using matzos and grape juice, 
the Protestant worshippers recognized the liturgy as being a celebration of the Lord’s Supper 
and the Catholics as a celebration of the Eucharist. (Part III, Chapter 2, § 4.5.1). 

Again, in an instruction in the Policy Scope, Dutch Catholic prison chaplains are discou-
raged from celebrating Communion Services. An agape such as the one we just discussed is 
meant to replace these. To give Catholic churchgoers the chance to fulfill their Sunday obliga-
tion, the Communion Service is only permitted as an independent ritual after the Liturgy of 
the Word, some time after the last Eucharist celebrated in the secure state institution. Given 
the fact that in most secure state institutions within the Netherlands the Eucharist is seldom 
celebrated if at all because of a lack of priests working as prison chaplains, the instruction 
becomes meaningless. A second instruction does have greater validity, however, namely, that 
ministers may never refuse Communion to any of the faithful who ask for it and are in a state 
of grace. As many churchgoers in secure state institutions are longing for Communion, it 
would seem wiser to celebrate a Communion Service connected to the Liturgy of the Word 
instead of some ambiguous agape.1069 (Part III, Chapter 2, § 4.5.2).

 
In secure state institutions within the Netherlands, celebrating the Eucharist poses a major 

problem. At an international conference of head chaplains in Rome, Pope Benedict XVI tried 
to stimulate the frequent celebration in secure state institutions of both confession and the 
Eucharist.1070 In so doing he failed to take into consideration the point of view of some Dutch 
bishops. They are convinced that denominative representation by the priestly ministry is not 
necessary for the Church to be able to provide an active presence in secure state institutions 
within the Netherlands. This standpoint not only affects the Eucharist but also the adminis-
tration of most of the sacraments.

1068  VAN IERSEL (2004a), VI, 9.
1069  Idem, IV, 8
1070  Cf. rkkerk.nl, Year 5 (2007), nos. 14, 15. 
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Theologically and ecclesiologically, however, this problem of the lack of priests does in-
deed affect the very existence of the Church within in secure state institutions within the Ne-
therlands. If one can say with the encyclical Ecclesia de Eucharistia of Pope John-Paul II that 
the Church becomes herself through the celebration of the ultimate form of her lex orandi, i.e. 
the Eucharist, the opposite is also true: where the Church fails to celebrate the Eucharist, she 
loses the ultimate form of her lex credendi, that is: her identity as the Church of Jesus Christ. 
What the Church must not do is deprive prisoners of the Eucharist.1071

Miraculous amongst the church services I observed was indeed one celebration of the 
Eucharist. The questions arising from this Eucharistic celebration have to do with how much 
freedom a priest has in changing the ritual and the forms of the liturgy. I observed the pre-
sident of the Eucharist reduce the complex ritual down to what he considers to be ‘the heart 
of the matter’. He translated and explained the liturgical forms into what he thought was an 
understandable level for the worshippers. He considers the liturgy as “a sacred play” in which 
he takes the principal part. Besides this, he sees himself as the play’s director, able to change 
scenes and libretti at will. The underlying ritual-liturgical strategy here is clearly mystagogical. 
Unfortunately, because all the changes the priest made to the ritual and the liturgical texts, 
coupled with all the explanations and interpretations he gave, were counterproductive, the 
mystagogical impact was reduced to nil. 

Lastly, we come to the substantial rituals and liturgical texts that constitute the Eucharist 
and express the fullness of both the lex orandi and the lex credendi. Changing those rituals and 
texts may imply a change of content in both of these leges. The rituals and texts at the heart of 
the Eucharist and the other sacraments, are holy and inviolable, because theologically spea-
king from an ecclesiological and liturgical point of view they constitute the foundations of the 
Catholic liturgy and act as a guarantee of the universality of the local church community and 
her Christian identity. (Part III, Chapter 2, § 4.5.3). 

Finally, I deal with my fourth research question: How are the ritual-liturgical strategies 
to be considered in proportion to the Roman Catholic liturgical tradition? In this section I 
elaborate the concept of the Catholic prison chaplain as ‘ritual broker’ (see above under §2) 
and try to establish the relationship between this concept and the Catholic liturgical tradition. 
I also look at whether and to what extent the Church authorities appreciate the ‘ritual bro-
ker’ – they are not very enthusiastic about it – and what strategies they are using to try and 
sabotage it. 

My conclusion is that, even if we take into account future developments, the Catholic 
liturgy as celebrated nowadays in secure state institutions within the Netherlands remains 
within the broad, lively, and dynamic stream that constitutes the ‘band width’ of the Roman 
Catholic liturgical tradition. Despite deviations from the prescribed order of the Roman Ca-
tholic liturgy due to contextualization and experimentation, as to their form and content, the 
scenarios followed by the ministers I observed could even be termed ‘traditional’. (Part III, § 
4.6).

1071  JOANNES-PAULUS II, Ecclesia de Eucharistia, (April 17th 2003), Chs. 2 and 4.
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Bijlagen 

1.Topiclijst voor het ‘voorgesprek’ met de voorganger

o Persoonlijke geschiedenis: leeftijd en geslacht – kerkbetrokkenheid gezin – motivatie 
keuze voor theologiestudie – motivatie keuze voor het Justitiepastoraat als werkkring

o Houding ten opzichte van liturgie in het algemeen – opleiding in theologiestudie – 
verworven kennis en praktische vaardigheden in opleiding

o Houding ten opzichte van liturgie als taakgebied – eigen sterke en zwakke kanten in 
het voorgaan van liturgie – wat voor soort voorganger naar eigen idee – spiritualiteit

o Frequentie van het aantal kerkdiensten per maand – wat vind je daarvan
o Voorbereiding van kerkdiensten in het algemeen – hoe begin je – alleen of met werk-

groep – volg je de officiële ordo of een eigen ordo – vind je dat er verschil moet zijn 
tussen een liturgie ‘binnen’ (in de inrichting) en ‘buiten’ (in de parochie)

o Hulpmiddelen: maak je gebruik van officiële liturgische boeken, Liturgisch Werkboek 
voor Justitiepastores, Website Liturgietips, praktische liturgische methoden (Midden 
onder U, Tot U dienst, Werkmap Liturgie e.d)

o Kies je een thema voor de kerkdienst en zo ja, aan de hand waarvan – stel je jezelf een 
doel – heb je een ‘boodschap’ aan je kerkgangers, algemeen of specifiek

o Voorbereiding gebedsteksten: alleen of met werkgroep – voorbeeldgebeden – ex tem-
pore – inbreng kerkgangers (voorbeden)

o Voorbereiding lezingen en preek: hoe kies je de lezingen– welke Bijbelvertaling en 
waarom – exegetische studie – voorbeeldpreken – voorbereidend gesprek met kerk-
gangers, vrijwilligers voor het schrijven van de preek – zijn er lectoren en wat lezen 
die – gebruik je verhelderende niet-Bijbelse verhalen 

o Liturgische zang: heb je een koor of kies je (noodgedwongen) voor samenzang of mu-
zikale begeleiding met CD – keuze van liederen, alleen of met werkgroep – liturgische 
gezangen, (anderstalige) (pop)songs, zelfgemaakte liederen

o Veeltaligheid in de liturgie: heb je die nodig – welke talen en vertalingen en vanwaar 
en wat: lezingen, gebedsteksten, gezangen

o Aankleding en ritualiteit van de liturgie: maak je bewust gebruik van symbolen, sym-
bolische handelingen en symbolisch spreken en hoe – ga je een gewaad dragen – maak 
je gebruik van liturgische features zoals kaarsen en wierook, een evangelie of lezingen-
boek – steken de kerkgangers kaarsjes aan – zijn er andere sterke rituele tekens

o Tijd die de voorbereiding kost: studie – maken van een boekje – koorrepetities – or-
ganisatorische regelingen in de inrichting (maken van kerklijsten e.d.) – regeling hulp 
van kosters – klaarzetten van de kerkruimte 

o Opgave of feest 

2. Topiclijst voor het ‘nagesprek’ met de voorganger

o Persoonlijke evaluatie van de kerkdienst: wat vond je van de kerkdienst – is naar jou 
idee overgekomen wat je wilde ‘zeggen’ 

o Wat zou je anders doen als je deze kerkdienst opnieuw mocht vieren en waarom
o Zijn er in deze viering dingen gebeurd die je in een volgende dienst niet meer wilt laten 

gebeuren – zijn er dingen gebeurd die je in een volgende dienst beslist weer wilt laten 
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gebeuren – waren die dingen spontaan of bedacht
o Wat vond je van de preek – ‘kwam die naar jouw idee over’ bij de kerkgangers – waar-

om wel of waarom niet
o Zouden jouw kerkgangers hetzelfde vinden van deze kerkdienst als wat jij er van vindt
o Op welke kwaliteiten zou jij mij willen wijzen in deze kerkdienst
o Welke kwaliteiten miste je zelf bij nader inzien in deze kerkdienst
o Wat zijn naar jouw inschatting je sterke en zwakke kanten in het voorgaan van liturgie
o Denk je dat de kerkdienst kan bijdragen aan gedragsverandering bij de gedetineerde 

kerkgangers – blijkt dat wel eens uit gesprekken met hen
o Vond je het fijn deze liturgie als voorganger te vieren – haalde je er zelf inspiratie uit 

voor je pastoraat – spiritualiteit

3. Topiclijst voor het interview met de gedetineerde kerkgangers 

o Persoonlijke geschiedenis: leeftijd en geslacht – gekozen pseudoniem – kerkbetrok-
kenheid gezin – wat ben je ‘denominatief ’ van huis uit – verblijfsduur in de inrichting

o Frequentie kerkbezoek in de inrichting – soms – wekelijks – paar keer per maand
o Wat vind je ervan als de kerkdienst in de inrichting plotseling niet doorgaat
o Motivatie om de kerkdienst te bezoeken – instrumentele motivatie (iets ‘leren’ van de 

kerkdienst of simpelweg van de cel af zijn) – intrinsiek-religieuze motivatie1072 (omdat 
je naar vergeving zoekt voor wat je gedaan hebt , naar Gods hulp zoekt in nood, omdat 
kerk belangrijk is in je leven)

o Wat zou je vinden van moeten kiezen tussen ‘rechten’ als bezoek en ‘lucht’ en ‘kerk’
o Wat vond je van de kerkdienst van afgelopen zondag – vond je de kerkdienst te lang 

duren– heb je je op sommige momenten verveeld – of vond je de kerkdienst juist te 
kort duren

o Wat vond je echt goed (‘gaaf ’) aan de kerkdienst van afgelopen weekeind1073 – wat zou 
je een volgende keer graag opnieuw willen meemaken

o Als jij het voor het zeggen had, wat zou je dan veranderd willen zien aan de kerkdienst 
o Wat viel je op in deze kerkdienst – was die zoals altijd – was er iets bijzonders wat je 

mij als gelegenheidsgast zou willen vertellen
o Wat vond je van de (Bijbel)verhalen die door de pastor werden verteld – wat heb je 

onthouden – wat sprak jou aan 
o Wat vond je van de preek – wat heb je daarvan onthouden – had de pastor jou wat te 

zeggen
o Heb je echt kunnen bidden in deze kerkdienst – bid je wel eens – wat betekent bidden 

samen met anderen in een kerkdienst voor jou – als je mee kunt bidden, doe je dat dan 
ook

o Wat vond je van de gekozen liederen – kon je goed meezingen – wil je ook meezingen
o Soms spreekt een kerkdienst mensen aan, bijvoorbeeld : was dat bij jou ook het geval – 

was je ontroerd – werd je er verdrietig door of juist blij – dacht je wel eens dat iets voor 

1072  Deze twee categorieën van motivatie zijn ontleend aan VAN HOOIJDONK & WEGMAN (1972), 143, die bovendien 
nog leer- en controlemechanismen (opvoeding van de ouders en controle door het gezin) en een extrinsiek-religieuze 
(lidmaatschap van een religieuze gemeenschap) als motivatie noemen. Beide motivaties gelden niet in de justitiële inrichting: 
de sociale controle is er eerder een contra-indicatie; van een religieuze leefgemeenschap is al helemaal geen sprake.
1073  Het lijkt mij tamelijk ingewikkeld gezien het gemiddelde intelligentieniveau van gedetineerden om te vragen naar 
kwaliteiten. Ik probeer dit toch te doen aan de hand van een esthetisch-emotionele categorie. 
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jou bedoeld was in de (Bijbel)verhalen, in de preek – zei de kerkdienst iets over jouw 
leven

o Denk je dat de kerkdienst kan bijdragen aan gedragsverandering bij de gedetineerde 
kerkgangers – blijkt dat wel eens uit gesprekken met hen

o Was er ritueel voldoende te doen voor jou in de kerkdienst – staan – kaarsjes aansteken 
– elkaar een hand geven om vrede te wensen

o Eventueel: ben je ook ter communie gegaan, zo ja: waarom, zo nee: waarom niet
o Wat vond je van de pastor die de kerkdienst leidde – denk je dat dat hem of haar veel 

of weinig moeite kost om de kerkdienst te leiden – wat zou je hem of haar aanraden 
anders te doen – wat vind je goed door hem of haar gedaan

o Zou je, als de pastor dat vroeg, mee willen helpen bij de voorbereiding van de kerk-
dienst – als koorzanger in het kerkkoor – als koster

4. Topiclijst voor het interview met de vrijwilliger/vrijwilligster 

o Persoonlijke geschiedenis: leeftijd en geslacht – kerkbetrokkenheid gezin – wat ben je 
‘denominatief ’ van huis uit – hoe lang al vrijwilliger

o Motivatie om vrijwilliger te zijn – een religieuze motivatie – een maatschappelijke mo-
tivatie – nieuwsgierigheid

o Frequentie kerkbezoek in de inrichting – soms – wekelijks – paar keer per maand
o Wat vind je ervan als de kerkdienst in de inrichting plotseling niet doorgaat
o Motivatie om de kerkdienst in de inrichting te bezoeken – instrumentele motivatie 

(verrijking voor het eigen leven) – intrinsiek-religieuze motivatie (vanuit een religieu-
ze waardebeleving) – vanuit een extrinsiek-religieuze motivatie (vertegenwoordiging 
van de kerk ‘buiten’ in de inrichting)

o Ben je betrokken bij de voorbereiding van de kerkdiensten in de inrichting – vind je 
dat er verschil moet zijn tussen een liturgie ‘binnen’ en ‘buiten’ 

o Spreken de kerkdiensten in de inrichting in het algemeen jou aan – vind je ze te lang 
duren – of juist te kort – wat stoort je wel eens aan de kerkdiensten

o Wat vond je van de kerkdienst van afgelopen weekeind – wat waren de sterke en zwak-
ke kanten – wat zou je veranderd willen zien in de kerkdienst 

o Op welke speciale kwaliteiten van de kerkdienst van afgelopen weekeind zou jij mij 
willen wijzen 

o Wat vond je van de (Bijbel)verhalen – wat is je bijgebleven – wat sprak jou aan 
o Wat vond je van de preek – wat heb je daarvan onthouden – had de pastor ook een 

‘boodschap’ aan jou, die van ‘buiten’ komt
o Heb je echt kunnen bidden in deze kerkdienst – bid je wel eens – wat betekent bidden 

samen met anderen in een kerkdienst voor jou – als je mee kunt bidden, doe je dat dan 
ook

o Wat vond je van de gekozen liederen – kon je goed meezingen – wil je ook meezingen
o Soms spreekt een kerkdienst mensen aan, bijvoorbeeld : was dat bij jou ook het geval 

– was je ontroerd – werd je er verdrietig door of juist blij – dacht je wel eens dat iets 
ook voor jou bedoeld was in de (Bijbel)verhalen, in de preek of alleen voor de gedeti-
neerden – zei de kerkdienst iets over jouw leven 

o Was er ritueel voldoende te doen voor jou in de kerkdienst – staan – kaarsjes aansteken 
– elkaar een hand geven om vrede te wensen
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o Eventueel: ben je ook ter communie gegaan, zo ja: waarom, zo nee: waarom niet
o Wat vond je van de pastor die de kerkdienst leidde – denk je dat dat hem of haar veel 

of weinig moeite kost om de kerkdienst te leiden – wat zou je hem of haar aanraden 
anders te doen – wat vind je goed door hem of haar gedaan

o Vind je dat je als vrijwilliger voldoende ‘uit de verf ’ komt – wordt je aanwezigheid (ook 
ritueel) wel eens benadrukt, wordt je bedankt voor je aanwezigheid – zien de gedeti-
neerde kerkgangers je graag komen

o Denk je dat de kerkdienst kan bijdragen aan gedragsverandering bij de gedetineerde 
kerkgangers – blijkt dat wel eens uit gesprekken met hen

o Zou je andere mensen – familie, vrienden, buren, kennissen – aanraden vrijwilliger in 
een justitiële inrichting te worden
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