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DE VERSCHILLENDE ROLLEN 
IN DE PRAKTIJK VAN DE 
KERKMUZIEK

Enkele documenten onder de loep

Samuel Goyvaerts1

Inleiding

In deze bijdrage zal ik een theoretisch kader schetsen van de verschillen-

de liturgische rollen in de praktijk van de kerkmuziek.2 Hiertoe heb ik drie 

kerkelijke bronnen onder de loep genomen. De resultaten hiervan zal ik 

niet per bron presenteren, maar wel per liturgische rol. Als eerste heb ik 

Musicam sacram (MS) opnieuw ter hand genomen.3 Vervolgens is er met 

betrekking tot dit onderwerp in 2007 een boeiend en erg uitgebreid do-

cument verschenen van de Amerikaanse bisschoppenconferentie: Sing to 

the Lord. Music in Divine Worship (SttL).4 Tot slot wordt ook de brochure 

van ICLZ (intussen ICL) ‘U komt de lof toe, U het gezang. Gids voor kerk-

muziek’ (Gids) uit 2012 bestudeerd.5 De focus ligt op wat deze documen-

ten zeggen over de rolverdeling met betrekking tot de kerkmuziek en dus 

niet op andere interessante zaken zoals het fundamentele belang van het 

zingen en wat er wel of niet gezongen wordt in de liturgie. Deze aspecten 

komen aan bod in andere bijdragen van deze bundel. Aan het einde van 

1 Samuel Goyvaerts is universitair docent Liturgiewetenschappen aan de Tilburg 

School of Catholic Theology.

2 Dit theoretisch kader vormde tijdens het congres de achtergrond van een panelge-

sprek en van verschillende werkwinkels per liturgische rol.

3 Voor de tekst van MS heb ik naast het Latijnse origineel (zie de website van het 

Vaticaan) vooral gebruik gemaakt van de Nederlandse vertaling uit Liturgische 

Documentatie nr. 5 (2008) 84-106.

4 Zie https://yakimadiocese.org/pdf/SingToTheLord.pdf (toegang 18.12.2018). 

Voor een Nederlandse vertaling, hoewel soms wat stroef, zie: HOONDERT, M., Godlof! 

Maar hoe? Document van de Amerikaanse bisschoppenconferentie over muziek 

en liturgie. Inleiding, vertaling en suggesties voor de praktijk, Heeswijk, Abdij van 

Berne, 2014, 79-168.

5 ICLZ, U komt de lof toe, U het gezang. Gids voor kerkmuziek, Brussel, Licap, 2012.
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dit overzicht tracht ik enkele algemene lijnen te trekken en aanzetten te 

geven voor verdere discussie omtrent dit thema. 

Alvorens de specifieke rollen afzonderlijk te bespreken, zijn twee algemene 

opmerkingen op hun plaats. Ten eerste is het belangrijk de aandacht te ves-

tigen op het loutere feit dat er verschillende rollen zijn, die elk hun eigen-

heid hebben en elk op hun specifieke manier ten dienste staan van de litur-

gie. Dit wil zeggen dat iedereen de plaats en de erkenning moet krijgen die 

eigen is aan deze of gene rol. Ieder moet erkend worden in zijn specifiek ‘li-

turgisch dienstwerk’, zoals voornoemde documenten het verwoorden. Deze 

aanduiding, ‘liturgisch dienstwerk’, wijst er tegelijkertijd op dat wat men 

doet in de liturgie steeds ten dienste staat en in functie is van de liturgie, en 

niet van de eigen rol of een ander doel. Datgene waar men aan deelneemt, 

is geen optreden of concert, het is liturgie. Ten tweede, en dit wordt vooral 

sterk benadrukt in het ICL document, is het samenspel tussen deze rollen 

heel belangrijk. Dit wil zeggen dat duidelijkheid over wie wat doet en goede 

afspraken van cruciaal belang zijn. Je zou denken dat dit een open deur is, 

maar indien het gaat over de verschillende rollen in de liturgie dan is com-

municatie cruciaal. Het valt te betreuren dat het woord ‘communicatie’ in 

geen van de bestudeerde documenten voorkomt, al is de idee gelukkig wel 

aanwezig. Zij die er ervaring mee hebben, weten dat veel misverstanden en 

spanningen in de relaties – zoals bijvoorbeeld tussen koor en organist, de 

koorleider en de voorganger – vaak voortkomen uit slechte communicatie. 

Het is belangrijk dat men samen rond de tafel gaat zitten, goede afspraken 

maakt en communiceert met elkaar hoe er samen liturgie gevierd wordt, ie-

dereen vanuit zijn of haar eigen rol.

De gemeenschap

Als eerste gaat de aandacht naar de gelovige gemeenschap. Verbazend is ech-

ter dat het Vlaamse document het enige is dat hiermee aanvangt. De andere 

twee documenten vermelden eerst de bisschop6 en de priester7. Niettemin is 

volgens alle drie deze documenten de gemeenschap de belangrijkste muzi-

kale uitvoerder en vaak zelfs één van de belangrijkste criteria voor het dienst-

werk van de andere rollen. In de hier volgende bespreking zal bij alle andere 

rollen, zonder uitzondering, de gemeenschap telkens terug aan bod komen. 

6 SttL 16

7 MS 14
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Een belangrijk punt bij het zingen van de gemeenschap is uiteraard de 

bewuste en daadwerkelijke participatie. Alle drie de documenten bena-

drukken dit, maar vooral MS, in lijn met de constitutie over de liturgie 

Sacrosanctum Concilium (SC), gaat hier uitgebreid op in. Het gaat dan zo-

wel over de innerlijke als de uiterlijke actieve participatie.8 Door het mee-

zingen nemen de gelovigen actief deel aan de liturgie. Het luisteren naar 

wat door anderen gezongen wordt, hetzij door het koor, de cantor of de 

voorganger, is voor MS echter eveneens belangrijk en ligt dan eerder bin-

nen het domein van de innerlijke deelname.

Alle drie de documenten zijn erop gericht om de gemeenschapszang zo-

veel als mogelijk te bevorderen. MS doet dat heel concreet door te verwij-

zen naar datgene wat het volk kan meezingen: de acclamaties, de ant-

woorden op begroetingen, smeekbeden en litanieën, antifonen, psalmen, 

keerverzen, refreinen, hymnen en gezangen.9 MS schenkt speciale aan-

dacht aan het gemeenschappelijk zingen van de geloofsbelijdenis en het 

Heilig en stelt eveneens dat het Onzevader best door de hele gemeenschap 

samen met de priester uitgevoerd wordt, om de gemeenschappelijke di-

mensie van de liturgie zeker op die momenten zoveel mogelijk tot uiting 

te laten komen.10 In vergelijking met de liturgie uit de jaren vijftig en zes-

tig, is de grote rol van de gemeenschap in elk geval een hele verandering. 

Daarom zijn vorming en catechese noodzakelijk, aldus MS.11 Dit geldt bij-

voorbeeld ook, en het is goed dit even te benadrukken, voor de deelname 

aan het getijdengebed door het gelovige volk. MS benadrukt, in lijn met 

SC, dat de gelovigen zeker op zon- en feestdagen hier uitdrukkelijk toe uit-

genodigd en gevormd dienen te worden.12 Het document hecht groot be-

lang aan het zingend leren bidden van de psalmen door de gemeenschap. 

Voor het bevorderen van de gemeenschapszang benadrukken de drie do-

cumenten de haalbaarheid van de zang. Het repertoire moet dusdanig sa-

mengesteld worden dat het mogelijk en haalbaar is voor de gemeenschap 

om mee te zingen. De Gids herhaalt in deze context nogmaals hoe nood-

zakelijk het is dat ieder de eigen rol goed uitvoert.13 Daardoor komt er ook 

8 Vgl. MS 15.

9 De volgorde is hierbij niet onbelangrijk, zie de bijdrage van Joris Polfliet en Jos 

Bielen in deze bundel.

10 Vgl. MS 16; 34-35.

11 Vgl. MS 18.

12 Vgl. MS 37 en SC 100.

13 Vgl. Gids, 18-19.
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meer reliëf in de viering, wat de motivatie om mee te zingen ten goede 

kan komen. Wat het vervullen van de eigen rol betreft is ook MS trouwens 

heel duidelijk: het kan niet worden goedgekeurd dat het hele proprium en 

het hele ordinarium aan het koor worden overgelaten, er moet gemeen-

schapszang zijn.14 In de drie documenten wordt ter bevordering van de 

gemeenschapszang eveneens benadrukt hoe belangrijk het is dat de hele 

liturgische gemeenschap deelneemt aan die delen die aan de gemeen-

schap toekomen: de lectoren, maar ook het koor, de priester en alle bedie-

naren worden geacht mee te zingen met de gemeenschap.

Tot slot geven vooral SttL en de Gids nog enkele heel concrete tips, zoals 

bijvoorbeeld veel herhaling in het repertoire, zodat mensen makkelijker 

meezingen.15 De gelovigen expliciet uitnodigen om mee te zingen wordt 

ook aangehaald, net zoals het organiseren van oefenmomenten, hetzij 

onmiddellijk voorafgaand aan de viering (bijvoorbeeld om een nieuw lied 

aan te leren), hetzij in de vorm van een zangavond. 

Voorgangers

Wat de voorgangers betreft, kan men in de verschillende documenten er 

drie bij naam onderscheiden. In SttL krijgen naast de priester ook de bis-

schop en de diaken een apart paragraafje.16 De bisschop moet uiteraard, 

zoals in alles, het goede voorbeeld geven, aandacht schenken aan de mu-

zikale praktijk in zijn bisdom en de vorming van musici en voorgangers 

ter harte te nemen. De diakens moeten niet alleen actief deelnemen aan 

de gemeenschapszang en de dialogen zingen die hen toekomen, zoals bij 

het evangelie en de wegzending, ook de paasjubelzang in de paasnacht is 

voor hen bestemd. Deze heeft immers een sterk verkondigend karakter en 

wordt vanouds door de diaken gezongen. Tot slot is het wenselijk dat bij 

een plechtige viering de diaken indien mogelijk het evangelie cantileert. 

Dit veronderstelt dat de diakens ook gevormd worden in het zingen en 

cantileren. 

Over de priester is MS heel beknopt: hij moet de delen die hem alleen 

toekomen helder en duidelijk zingen, en allen moeten op dat moment 

14 Vgl. MS 16.

15 Vgl. SttL 27 en Gids, 18.

16 Vgl. SttL 16-23.
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eerbiedig luisteren.17 De Gids staat uitgebreid stil bij de algemene ars cele-

brandi en de gebedsrichting, ook bij het zingen.18 Dit kan gericht zijn tot 

God, zoals bij de prefatie of het eucharistisch gebed, of tot de verzamel-

de gemeenschap, zoals bij een zegen, een begroeting of andere dialoog. 

Daarom stelt de Gids: 

‘de voorganger moet dus aandacht schenken aan zijn houding, aan 

zijn ademhaling, articulatie, stemvolume en intonatie: het zijn alle-

maal belangrijke elementen die kunnen helpen om de gelovigen thuis 

te laten komen in de liturgie.’19 

Het is belangrijk dat de priester ook voorgaat in en tijdens het zingen. 

Als het Heilig gezongen wordt, is dit niet het moment om naar het juis-

te eucharistisch gebed te bladeren of even te gaan zitten. Hetzelfde geldt 

voor bijvoorbeeld het Onzevader: bij het zingen van de liederen moet de 

voorganger liturgisch aanwezig zijn. Dit betekent evenwel niet meezingen 

in de micro. Het is opvallend maar allicht niet overbodig dat zowel SttL 

als de Gids hiervoor waarschuwen.20 Voorgaan betekent niet de gemeen-

schap overstemmen. 

Zeker voor de zaken die de priester alleen zingt en waar de gemeenschap 

naar luistert, zoals de prefatie, is duidelijkheid en articulatie belangrijk. 

Oefening en vorming voor de voorgangers zowel in het zingen als het 

cantileren worden door SttL heel sterk benadrukt. Ook de Gids moedigt 

de voorganger aan om af en toe de repetities van het koor bij te wonen 

of hulp of bijscholing te vragen aan de dirigent of de organist.21 Als men 

zich toch te onzeker of te ongemakkelijk voelt, of gewoon niet in staat is 

de zang goed uit te voeren, kan de voorganger de zang achterwege laten 

of voor sommige stukken zich laten vervangen, al mag dit geen gemakke-

lijkheidsoplossing zijn, zo wordt benadrukt in MS 8 en SttL 19. 

Tot slot stelt vooral SttL heel duidelijk dat diegene die voorgaat in de litur-

gie de eindverantwoordelijke is voor de voorbereiding van de viering en 

17 Vgl. MS 14.

18 Vgl. Gids, 19-20.

19 Gids, 20.

20 Vgl. SttL 21 en Gids, 20.

21 Vgl. SttL 20, Gids, 20.
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dus ook voor de keuze van het repertoire.22 De voorganger moet hier wel 

rekening houden met het algemeen geestelijk welzijn, en niet met zijn 

eigen voorkeur. Om ervoor te zorgen dat dit in eensgezindheid gebeurt, 

is regelmatig overleg met de verantwoordelijken nodig, zo stelt het docu-

ment, en is het wenselijk dat ook mensen uit de gemeenschap betrokken 

worden bij een muzikale of liturgische werkgroep. Nergens in deze docu-

menten is er sprake van lekenvoorgangers, maar uiteindelijk geldt voor 

hen hetzelfde als voor de priester-voorganger: ook zij moeten aandacht 

hebben voor de ars celebrandi en voldoende muzikale vorming ontvan-

gen, want ook zij dragen een belangrijke verantwoordelijkheid. 

Organist en andere muzikanten

De rol van de organist en andere muzikanten wordt beknopt maar goed 

omschreven in SttL: 

‘De voornaamste rol van de organist, andere instrumentalisten of het 

instrumentaal ensemble is het leiden en ondersteunen van de ge-

meenschapszang, het koor, de cantor en de psalmist zonder ze te over-

heersen of te overstemmen’.23 

Het orgel wordt in alle drie de documenten als erg noodzakelijk en van 

bijzonder belang gezien voor de liturgie. De Gids beschrijft in verschillen-

de alinea’s hoe het orgelspel de liturgie kan kraken, maar vooral ook kan 

maken: 

‘door de wijze waarop [de organist] de liturgische handelingen inleidt, 

begeleidt of accentueert; door ritme en harmonie; door aandacht voor 

timing en registratie kan de organist de poëtische dimensie van de li-

turgie doen spreken en kan hij de liturgische viering naar een hoger 

niveau tillen.’24

MS beperkt zich tot het benadrukken van de belangrijke ondersteunings-

rol van het orgel en het belang van een goed geschoolde en technisch 

vaardige organist, die uiteraard zijn instrument moet kennen, maar ook 

22 Vgl. SttL 119, vergelijk ook MS 5.

23 SttL 41.

24 Gids, 21.
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de liturgie.25 Het document wijdt ook enkele paragrafen aan het toestaan 

van andere muziekinstrumenten ter ondersteuning: veel is mogelijk, zo-

lang het ten dienste staat van de liturgie en de gelovigen.26 In het hoofd-

stukje over instrumenten in de liturgie benadrukt SttL allereerst dat de 

menselijke stem het meest bevoorrechte en fundamentele instrument is, 

alle andere instrumenten zijn ter ondersteuning van de menselijke stem.27 

Het orgel krijgt ook hier duidelijk de voorkeur als meest geschikte instru-

ment voor de liturgie, wat niet wegneemt dat andere instrumenten, met 

name instrumenten eigen aan de cultuur en tradities van een bepaald 

volk, de liturgie kunnen verrijken. Muziek van geluidsdragers, zoals cd’s, 

wordt best geweerd uit de liturgie. 

Zowel MS als SttL wijzen erop dat er uiteraard momenten zijn waarop so-

lospel van het orgel of andere instrumenten mogelijk is, zoals voorafgaand 

aan of vlak na de viering of bij het bereiden van de gaven.28 Over het mo-

ment van de communie is er wat verdeeldheid. Volgens MS 65 kan er op dat 

moment solospel zijn, maar dit komt niet terug in SttL, waar men de voor-

keur geeft aan een gemeenschappelijk communiegezang, dat ook volgens 

de algemene instructie van het Romeins missaal het gemeenschapskarak-

ter van de communie tot uitdrukking brengt.29 SttL voegt ook een paragraaf 

toe over het belang van improvisatie door de ondersteunende instrumen-

ten, wanneer een bepaald begeleidend gezang vroeger eindigt dan de rituele 

handeling, bijvoorbeeld bij een heel lange intredeprocessie. Dit vraagt dat de 

muzikant niet alleen vaardig genoeg is om te improviseren, maar eveneens 

voldoende liturgisch inzicht heeft om correct te kunnen inspelen op de situ-

atie.30

De Gids zegt niets over improvisatie, maar haalt dan weer heel wat andere 

punten aan en is aangaande de organist het meest uitgebreid van de drie 

documenten.31 Men benadrukt in de Gids sterk het belang van een goede 

voorbereiding. Wat zijn de diverse mogelijkheden, zowel van het instru-

ment als van de andere muzikale actoren? Daarbij wordt ook het belang van 

25 Vgl. MS 67.

26 Vgl. MS 63-64.

27 Vgl. voor dit en het volgende SttL 86-93.

28 Vgl. MS 65-66 en SttL 44.

29 Vgl. SttL 189; ICLZ, De eucharistie vieren. Algemene instructie van het Romeins 

Missaal, Brussel, Licap, 2014, nr. 86.

30 Vgl. SttL 43.

31 Vgl. Gids, 21-25.
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overleg op voorhand sterk benadrukt, zoals aan het begin van deze bijdrage 

reeds werd opgemerkt. Het is belangrijk dat de organist op voorhand weet 

wat er van hem of haar verwacht wordt en een idee heeft over hoe de litur-

gie zal verlopen. Enkel zo kan de muzikant de noodzakelijke muzikale voor-

bereiding doen, zoals het zoeken van begeleidingen of aangepaste stukken. 

Verder gaat de Gids in op de begeleiding van de gemeenschapszang. Deze 

vraagt van de organist niet alleen een goede voorbereiding, maar ook dat 

hij of zij de zang op de juiste manier aangeeft en ondersteunt. De Gids geeft 

ook aandacht aan het gebruik van de juiste registers en roept de organist op 

kritisch te zijn voor zichzelf. Dit betekent enerzijds de eigen grenzen respec-

teren (bijvoorbeeld door geen stukken te kiezen die buiten de eigen muzika-

le mogelijkheden liggen), anderzijds voor ogen houden dat de muziek niet 

gespeeld wordt ‘om de schoonheid van de muziek, maar als dienst aan een 

vierende en biddende gemeenschap.’32

Koor en koorleider

Als vierde partij zijn er het koor en de koorleider. Het koor krijgt in deze 

documenten uiteraard veel aandacht. In navolging van SC 114 en con-

form de tijdsgeest zet MS erg in op de oprichting en de vorming van koren 

in alle kerken, al zijn ze klein.33 Deze koren moeten muzikaal en ook litur-

gisch goed gevormd zijn. De Gids pleit eveneens voor een goede vorming 

van de koren, zowel liturgisch – bijvoorbeeld aan de hand van de orde 

van dienst en het missaal – als muzikaal: via zangavonden of dagen met 

verschillende koren samen.34 Op deze manier kan men ook uitwisseling 

bevorderen en elkaar ondersteunen, aangezien vandaag in onze streken 

koren het niet altijd meer zo gemakkelijk hebben. De Gids wijst ook op het 

belang van een geleidelijke, maar continue vernieuwing van het repertoi-

re. Men moet de gemeenschap de kans geven nieuwe liederen te leren 

door ze vaak genoeg te herhalen. Tegelijkertijd moet men ook regelmatig 

nieuwe liederen introduceren, om saaiheid te voorkomen. Opnieuw is het 

evenwicht hier belangrijk.

Als het gaat over de rolverdeling dan zijn alle drie de documenten erg duide-

lijk: de gemeenschapszang is de belangrijkste vorm van zang voor de liturgie. 

32 Gids, 25.

33 Over het koor vgl. MS 19-24.

34 Vgl. Gids, 29.
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De rol van de koren is dubbel: zowel om de gemeenschap te ondersteunen 

als om haar zang te verrijken. De koren worden immers geacht te bestaan 

uit mensen met wat meer muzikale vaardigheden. Zo kan het koor muzikale 

elementen toevoegen waartoe het volk niet in staat is, bijvoorbeeld meer-

stemmig zingen. Het koor heeft met andere woorden de belangrijke taak om 

iets van de schoonheid van de liturgie en het geloof te laten zien. Vooral de 

Gids benadrukt de verkondigende rol van het koor, niet alleen bij het zingen 

van de psalm, of andere liederen, maar ook door de manier waarop het zijn 

rol vervult, je zou kunnen zeggen de ars celebrandi van het koor.35 

De drie documenten noemen diverse manieren om het dienstwerk van het 

koor uit te voeren. Ten eerste het alternerend zingen met het volk, in dialoog, 

zoals bij het Kyrie, het Eer aan God of het Lam Gods, of ook bij andere ge-

zangen, waarbij het volk het refrein en het koor de strofes zingt. Een andere 

manier, al dan niet in combinatie met het alternerend zingen, bestaat in het 

toevoegen van harmonieën of bovenstemmen bij een bestaande melodie. 

Uiteraard kan het koor ook alleen zingen, bijvoorbeeld voor aanvang van 

de viering en tijdens het aanbrengen van de offergaven of bij de communie. 

MS benadrukt in dit verband dat koorgezangen altijd geschikt moeten zijn 

voor de liturgie.36 Daarnaast wordt van het koor verwacht dat wanneer het 

niet de eigen taak uitvoert, het deelneemt aan de gemeenschapszang. De 

Gids benadrukt dat er een evenwicht moet gezocht worden tussen de taak 

van het koor en de andere rollen, vooral dan de gemeenschap.37 Deze laat-

ste, zo wordt telkens weer benadrukt, staat centraal: 

‘dat vraagt van het koor een zekere soepelheid, en de bereidheid om 

niet zichzelf centraal te stellen, maar de gemeenschap, die samen met 

de verrezen Heer de Vader tegemoet treedt’.38

SttL benadrukt eveneens het belang van de deelname door het koor aan 

de hele liturgische viering en niet enkel aan de zang.39 De Gids grijpt dit 

gegeven aan om te spreken over het belang van de opstelling van het koor: 

‘niet afgezonderd op het doksaal of achteraan in het priesterkoor, maar 

in de nabijheid van de andere gelovigen – weliswaar op een akoestisch 

35 Vgl. Gids, 25.

36 Vgl. MS 32.

37 Vgl. Gids, 25-26.

38 Gids, 26.

39 Vgl. SttL 31-32.
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geschikte plaats’.40 Ook MS spreekt over de opstelling van het koor, zonder 

een specifieke plaats aan te duiden of uit te sluiten.41 Voor MS zijn nabij-

heid bij de gemeenschap en betrokkenheid bij de liturgie het belangrijk-

ste criterium, maar hierbij moet ook naar de akoestiek van de liturgische 

ruimte worden gekeken (of beter, geluisterd). 

Tot slot wijst de Gids, bij wijze van intermezzo, op de muzikale bijdrage 

van kinderen en jongeren.42 Dit kan een grote verrijking zijn, maar is ze-

ker vandaag de dag in Vlaanderen niet evident. Naast een aantal concre-

te tips stelt de Gids dat het belangrijk is om kinderen en jongeren niet te 

onderschatten en dat het dan ook niet nodig is om een geheel eigen re-

pertoire aan kinderliedjes te voorzien. Dat komt de liturgie meestal niet 

ten goede. Bovendien zijn kinderen en jongeren tot meer in staat dan we 

misschien denken. Dit wil niet zeggen dat er geen eigen geluid of eigen, 

jongere kleur aan de muziek gegeven kan worden. Opnieuw gaat het over 

het zoeken naar een evenwicht, waardoor kinderen en jongeren ook stap 

voor stap via de muziek in de liturgie ingewijd kunnen worden.

Over de rol van koorleider, ten slotte, wordt er weinig tot niets gezegd in 

de documenten die hier aan bod komen. Enkel MS spreekt over de koor-

leider in zijn functie van dirigent en dan nog heel beknopt, waarbij voor-

al gezegd wordt dat hij ervoor moet zorgen ‘dat het volk zich altijd bij de 

zang aansluit’.43 Naast de functie van dirigent kan de koorleider ook nog 

andere rollen vervullen. Het gaat dan over de rol van cantor en/of psal-

mist, de laatste rol die ik hier uitgebreid wil bespreken 

Cantor, zangleider en psalmist

Alle drie de documenten benadrukken het belang van de cantor en de 

zangleider op plaatsen waar er geen koor is of in vieringen waar geen 

koor aan deelneemt. Heel concreet zingt de cantor datgene wat normaal 

gezien door het koor alternerend met het volk gezongen wordt, zoals het 

Kyrie en het Lam Gods. Hij of zij kan echter ook daar waar de priester of 

diaken minder zeker of stemvast zijn een rol vervullen, bijvoorbeeld bij 

40 Gids, 25.

41 Vgl. MS 23.

42 Vgl. Gids, 27-28.

43 MS 20.
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het inzetten van het Eer aan God of het zingen van de acclamaties na 

de schriftlezingen. Ook de gezongen verzen, bij het Alleluia of bepaalde 

antifonen, en vooral de antwoordpsalm, kunnen toekomen aan de can-

tor. Daarbij neemt hij dan de rol van psalmist op. Deze wordt in SttL wel 

onderscheiden van de cantor, maar in de praktijk worden de twee rollen 

vaak gecombineerd, zo zegt het document zelf.44 De psalmist of cantor 

moet uiteraard het psalmodiëren machtig zijn en heeft net als het koor 

een verkondigende rol.

In deze tijd waarin de samenzang niet altijd gemakkelijk is, zo stelt ook de 

Gids, is de rol van de cantor niet enkel om die stukken te zingen die anders 

aan het koor toekomen, maar ook om de gemeenschap te leiden in de 

samenzang. Hij is daarom niet alleen voorzanger, maar tegelijk ook vaak 

zangleider.45 Dit is in de eerste plaats echter een ondersteunende rol, zo 

benadrukt ook SttL.46 De stem van de zangleider mag niet boven die van 

het volk uitklinken. SttL beschrijft zelfs heel concreet hoe de zangleider 

voor de samenzang enkel als tijdelijke maatregel een micro kan gebrui-

ken, maar wanneer hij of zij voelt dat het volk meer zelfzeker wordt, moet 

de stem van de zangleider naar de achtergrond verdwijnen (zonder micro 

dus). Op een bepaald moment kan dan gewoon een eenvoudig gebaar 

van de zangleider de gemeenschap al tot zingen brengen. Hij of zij moet 

wel degelijk het volk helpen om te zingen, maar is niet de dirigent van het 

volk, op wie alle ogen gericht moeten zijn. De zangleider heeft juist als 

taak de aandacht op de liturgie te richten en zelf zoveel als mogelijk naar 

de achtergrond te verdwijnen. 

De plaats van de cantor/zangleider is dus belangrijk, maar, zo benadrukt 

de Gids, het gaat niet enkel over wat en hoe hij of zij zingt.47 Ook houding, 

opstelling en kijkrichting zijn belangrijk: 

‘Net als de voorgangers moeten cantors en zangleiders er zich met an-

dere woorden bewust van zijn dat niet alleen hun stem, maar hun hele 

persoon een boodschap meegeeft aan de aanwezigen. Het komt erop 

44 Vgl. SttL 37.

45 Vgl. Gids, 30-31. Deze twee rollen, cantor en zangleider, kan je opsplitsen, maar 

ze worden in onze streken meestal door dezelfde persoon opgenomen gezien de 

beperkte beschikbaarheid van hiertoe bekwame mensen.

46 Vgl. SttL 38.

47 Vgl. Gids, 31.
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aan de eigen lichaamshouding aan te passen aan wat de liturgische 

handeling zelf op een bepaald moment vraagt.’48 

Bij de voorbede kan de cantor bijvoorbeeld de aanroeping voorzingen. 

Het is daarvoor niet nodig dat de cantor naast de lector staat die het ge-

bed van de gelovigen leest. Hij kan zich beter naar de ambo en het pries-

terkoor keren om de aandacht van de mensen daarop te richten, en niet 

op zichzelf. Uit de documenten wordt duidelijk dat de cantor/zangeleider, 

nog meer dan het koor, een ondersteunende en verwijzende rol heeft.

Andere rollen: muzikale leider, liturgische commissie/
muziek-commissie, componist

In de verschillende documenten is ook nog sprake van andere rollen of fi-

guren die betrokken zijn bij de liturgische muziek. Zo spreekt SttL van een 

hoofdverantwoordelijke musicus die alles en allen coördineert en goed 

moet samenwerken met de verantwoordelijke priester.49 Het document 

benadrukt hier sterk dat dit een gelovig iemand moet zijn die lid is van de 

kerkgemeenschap en leerling van Christus. Allicht speelt hier mee dat de 

Amerikaanse situatie, waar men meer de gewoonte heeft met professio-

nele en bezoldigde musici te werken, anders is dan in Vlaanderen. 

Daarnaast heb je liturgische werkgroepen en commissies. Deze bestaan 

op parochiaal, diocesaan, interdiocesaan en zelfs internationaal niveau, 

en spelen op elk van deze niveaus een eigen rol.50 Het plaatselijk leerge-

zag en de bisschoppenconferenties oefenen hun zorg voor de kerkmuziek 

uit via de liturgische commissie. Bij ons is dit de ICL, die de Gids voor 

Kerkmuziek heeft uitgegeven. Het mag trouwens zonder overdrijving ge-

zegd dat deze gids zowel inhoudelijk als praktisch een zeer goed instru-

ment is. Het is dan ook aanbevolen, zo niet verplichte lectuur voor ieder-

een die met muziek en liturgie begaan is.51

Een cruciaal figuur lijkt me tot slot de componist. Zonder het genie van de 

componist is er immers geen muziek! Hoewel hij in de uitvoering van de 

48 Gids, 31.

49 Vgl. SttL 45-47

50 Vgl. MS 25

51 Om die reden is deze Gids voor kerkmuziek integraal opgenomen in dit boek.
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liturgie geen actieve rol speelt, is zijn bijdrage tot de liturgie van onschat-

bare waarde. MS legt, aan het begin van de grote liturgische hervorming, 

een belangrijke taak bij de componisten om te zorgen voor nieuwe compo-

sities, met name in de volkstaal.52 Die moeten ook geschikt zijn voor kleine-

re koren en vooral de actieve deelname bevorderen. Naast nieuwe compo-

sities moesten na het concilie bestaande liederen ook vertaald worden en 

in sommige gevallen van een nieuwe melodie worden voorzien. MS vraagt 

om hierbij een getrouwe weergave van het Latijn en een goede zingbaar-

heid van de tekst in de volkstaal met elkaar te verenigen. Zowel de wetten 

van de gewijde muziek, alsook de zingbaarheid door de hele liturgische ge-

meenschap zijn van belang. Daarom hebben componisten een erg belang-

rijk taak, aldus MS, in de organische groei van de schat die de kerkmuziek al 

eeuwenlang is voor de liturgie en het geloof.53 Dit veronderstelt natuurlijk 

een gedegen muzikale én liturgische scholing. Ook SttL wijst in enkele para-

grafen op het belang van de componist.54 Hij moet goed vertrouwd zijn met 

de Bijbelse en liturgische traditie en tegelijk op de hoogte zijn van de actuele 

geloofscontext. Enkel dan kan de schoonheid die voortkomt uit het mysterie 

van de liturgie, ongeacht het muziekgenre, ‘via het talent van componisten 

doorgegeven worden in de muziek van het bijeengekomen volk van God’.55 

Conclusie

Eerder dan dit alles nog eens samen te vatten, wil ik tot slot enkele lijnen 

trekken. Het is na dit overzicht heel duidelijk geworden dat het bij alle 

rollen gaat over liturgisch dienstwerk, met andere woorden dat alles wat 

gebeurt ten dienste moet staan van de liturgie. Dit nodigt uit om goed na 

te denken over wat liturgie eigenlijk is of zou moeten zijn: een ontmoeting 

en dialoog tussen God en Zijn volk. Hierbij moet erover gewaakt worden 

dat zowel de beweging van God naar de mens als de beweging van de 

mens naar God bewaard blijft, zodat de liturgie steeds zowel ‘verheerlij-

king van God als heiliging van de mens’ is.56 

52 Vgl. MS 51-54.

53 Vgl. MS 59.

54 Vgl. SttL 81-85.

55 SttL 83.

56 SC 7.
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Verder lijkt het duidelijk dat bij het vervullen van ieders dienstwerk de be-

wuste en daadwerkelijke deelname van de gemeenschap het eerste crite-

rium moet zijn. Bij de vraag of een specifieke rol al dan niet goed vervuld 

wordt, is het eerste criterium: ‘bevordert wat ik doe de bewuste en daad-

werkelijke participatie van de gemeenschap?’. Uiteraard zijn er nog an-

dere criteria, maar op de eerste plaats komt de vraag of de gemeenschap 

die liturgie viert dit zo bewust en goed mogelijk kan doen, niet de eigen 

individuele performance. 

Daarnaast is voor alle rollen de ars celebrandi uitermate belangrijk. De 

ene keer wordt dit al meer benadrukt dan de andere, maar uit het over-

zicht is duidelijk geworden dat de kunst van het vieren niet enkel belang-

rijk is voor de gewijde bedienaren. Zowel de gemeenschap en het volk als 

de organist, het koor en de cantor moeten niet alleen muzikaal zo opti-

maal mogelijk functioneren, maar ook terdege rekening houden met de 

eigenheid van de liturgie. Ieder moet zich bijzonder bewust zijn van de 

manier van staan, bidden, aanwezig of net afwezig zijn. Dit vraagt een 

degelijke liturgische vorming, een punt dat vooral in MS en in SttL sterk 

benadrukt wordt ten aanzien van alle partijen. 

Ik denk dat hier nog veel te winnen valt, niet alleen met betrekking tot ko-

ren en organisten, maar ook wat betreft de gelovige gemeenschap. Denk 

bijvoorbeeld aan het zingen van psalmen, niet alleen in de dienst van het 

Woord maar nog veel meer in het getijdengebed. De hervorming van de 

liturgische riten is weliswaar gebeurd, maar de vorming, zowel liturgisch 

als muzikaal, lijkt me aan een dringende inhaalbeweging toe. 

In alle drie de documenten wordt een groot belang gehecht aan het koor. 

Terwijl het koor in MS veel aandacht krijgt en als de grote vernieuwing 

naar voren wordt geschoven, zijn de recentere documenten SttL en de 

Gids genuanceerder op dit punt. Hun ondersteunende rol wordt bena-

drukt en de cantor of zangleider wordt, meer dan in MS, naar voren ge-

schoven als vervanging voor het koor. Deze verschuiving van koor naar 

cantor lijkt me voor veel plaatsen in Vlaanderen, waar koren het door de 

vergrijzing steeds moeilijker krijgen, een mogelijkheid om verder te ont-

dekken en onderzoeken.57 Daarbij is het zeker mogelijk – ook al wordt 

dit door de documenten niet genoemd – dat de cantor/zangleider en het 

57 Over de situatie van de kerkkoren in Vlaanderen, zie GOESSENS, L., Beste kerkkoor, 

hoe gaat het met u? in Zacheüs 31 (2018/2) 47-53.
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koor elkaar niet zozeer vervangen maar samen aan de liturgie deelnemen. 

Het koor heeft daarbij dan een meer verrijkende en de cantor vooral een 

ondersteunende rol.

Tot slot wil ik het grote belang van de muziek voor de kerkopbouw en de 

evangelisatie benadrukken, dat wil zeggen voor de toekomst van de Kerk. 

Dit punt krijgt weinig tot geen aandacht in de besproken documenten. 

In de ophefmakende Angelsaksische parochievernieuwingsbewegingen 

Divine Renovation en Rebuilt krijgt de muziek een uitermate belangrijke 

plaats.58 In het werken aan parochievernieuwing en evangelisatie con-

centreert men zich in deze bewegingen op de drie h’s: hospitality, hymns 

en homilies (gastvrijheid, hymnen en homilieën). Op deze plaatsen wordt 

heel contextgericht gewerkt, waardoor men bijvoorbeeld geen specifie-

ke muzikale genres of uitvoeringen naar voren schuift. Wel haalt men in 

Rebuilt de volgende basisprincipes aan voor parochies die met hun mu-

ziek aan de slag willen gaan.59 Deze zijn heel specifiek gericht tot de ver-

schillende muzikaal-liturgische rollen:

• Leer je muzikanten en zangers bidden en bid samen met hen. 

• Welke stijl je ook kiest, zorg ervoor dat het liturgisch is en dat je muzi-

kanten en zangers zichzelf beschouwen als liturgisch-muzikale voor-

gangers.

• Besteed voldoende aandacht aan de selectie van de muziek, waarbij 

de liturgie het eerste criterium is en de mensen die je wil bereiken het 

tweede. Overleg hierover met je muzikanten en zangers. 

• Heb geen angst om veel te herhalen, week na week, en de gemeen-

schap gestaag maar liefdevol uit te nodigen om mee te zingen. 

• Kwaliteit staat voorop. Zoek naar de beste muzikanten die je kan 

vinden en ‘do the difficult thing’: het is lastig maar noodzakelijk om 

mensen die de muzikale uitvoering en ondersteuning van de liturgie 

hypothekeren te vragen een stap opzij te zetten en desnoods de con-

frontatie aan te gaan. Kwaliteit is uitermate belangrijk.

58 Zie MALLON, J., Divine Renovation. From a Maintenance to a Mission Parish, 

Montréal, Novalis, 2014. Vertaald als MALLON, J., Als God renoveert. De parochie 

van onderhoud naar bloei, Antwerpen/Baarn, Halewijn/Adveniat, 2019. Zie ook 

WHITE, M. & CORCORAN, T., Rebuilt. The Story of a Catholic Parish, Notre Dame (IN), 

Ave Maria Press, 2013.

59 WHITE & CORCORAN, Rebuilt, 104-105. 
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Voor vele van onze gemeenschappen is de nood erg hoog, dus lijkt het 

alleszins geen overbodige luxe om na te denken over hoe de liturgie en 

meer bepaald de muziek evangeliserend kan werken. Hopelijk kan deze 

bijdrage ook daartoe een aanzet geven.


