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van de ervaren pijn wordt 
landelijk gebruikgemaakt 
van verschillende meetin-
strumenten, waaronder 
de VAS-score (visueel 
analoge schaal). Op een 
schaal van 0 tot 10 kun-
nen patiënten aangeven hoe 
erg zij pijn ervaren. Tot 4 spreekt 
men van acceptabele pijn, boven 
4 moet actie worden onderno-
men. Hiervoor is een pijnprotocol 
ontwikkeld dat artsen en ver-
pleegkundigen de mogelijkheid 
geeft om snel en adequaat op pijn-
klachten te reageren. Bram: ‘Ver-
pleegkundigen hebben hierin een 
spilfunctie. Zij staan het dichtst 
bij de patiënt en kunnen direct 
reageren. Belangrijk aspecten voor 
de patiënt rondom pijnbeleving 
zijn vertrouwen en het gevoel van 
controle. Uit ervaring blijkt dat 
veel patiënten te lang wachten 
voordat zij om hulp vragen. Ook 
duurt het soms lang voordat erop 
kan worden gereageerd. Het liefst 
wil je patiënten de mogelijkheid 
bieden om zelf iets tegen pijn 
te doen. Binnenkort kan dat in 
het OLVG, met behulp van PCA-
pompen (Patiënt geControleerde 
Analgesie). Met behulp van deze 
pompen kan een patiënt zichzelf, 
onder bepaalde veiligheidsvoor-
waarden, morfine toedienen. ‘Met 
behulp van PCA hebben patiënten 
de vrijheid om direct zelf in te 
grijpen als zij voelen dat hun pijn 
verergert’, aldus Bram Thiel. ‘Wie 
meer controle krijgt, ervaart in de 
regel minder pijn.’. Sed condunt 
ante tempus. Etiam interdum 
luctus hendrerit. Vivamus rhon-
custum turpis, at cursus ante 
purus non lacus. kunnen direct 
reageren. Belangrijk aspecten voor 
de patiënt rondom pijnbeleving 
zijn vertrouwen en het gevoel van 

controle. Uit ervaring 
blijkt dat veel patiën-
ten te lang wachten 
voordat zij om hulp 
vragen. Ook duurt het 
soms lang voordat erop 
kan worden gereageerd. 
Het liefst wil je patiën-

ten de mogelijkheid bieden om 
zelf iets tegen pijn te doen. Bin-
nenkort kan dat in het OLVG, met 
behulp van PCA-pompen (Patiënt 
geControleerde Analgesie). Met 
behulp van deze pompen kan een 
patiënt zichzelf, onder bepaalde 
veiligheidsvoorwaarden, morfine 
toedienen. ‘Met behulp van PCA 
hebben patiënten de vrijheid om 
direct zelf in tewaarden, morfine 
toedienen. ‘Met behulp van PCA 
hebben patiënten de vrijheid om 
direct zelf in te grijpen als zij voe-
len dat hun pijn verergert’, aldus 
Bram Thiel. ‘Wie 
Met behulp van PCA hebben pati-
enten de vrijheid om direct zelf in 
te grijpen als zij voelen
meer controle krijgt, ervaart in de 
regel minder pijn.’. Sed condunt 
ante tempus. Etiam interdum luc-
tus hendrerit. Vivamus rhoncus-
tum turpis, at cursus ante purus 
non lacus. behulp van PCA hebben 
patiënten de vrijheid om direct 
zelf in tewaarden, morfine toedie-
nen. ‘Met behulp van PCA hebben 
patiënten de vrijheid om direct 
zelf in te grijpen als zij voelen dat 
hun pijn verergert’, aldus Bram 
Tbehulp van PCA hebben patiën-
ten de vrijheid om direct
 zelf in tewaarden, morfine toedie-
nen. ‘Met behulp van PCA hebben 
patiënten de vrijheid om direct 
zelf in te grijpen als zij voelen om 
direct zelf in te grijpen als zij voe-
len dat hun pijn verergert’, aldus 
Bram Tbehulp van PCA hebben 
patiënten de vrijheid om direct

van de redactie
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16 Waarde van 
 het relikwie
Onderkop waarin verder wordt 
uitgelegd waar het artikel over gaat

Lætare | jaargang 29 | nummer 1 | februari 2013   3

Eigenaar
Notitie
Nieuwe versie: hierbij



n
a jaren van een cognitieve cultuur zit-
ten we nu midden in een emotiecul-
tuur. Mensen willen ontroerd, geraakt 
worden. Het werk moet leuk zijn, acti-

viteiten spannend, vrienden interessant en ook 
met de levenspartner moet voldoende te bele-
ven zijn. In de ‘Erlebnisgesellschaft’1 ontlenen 
mensen zelfs de zin van hun bestaan aan het be-
levingsgehalte van hun leven. En spiritualiteit of 
geloof is zonder emotioneel geraakt te worden 
al helemaal niet meer voor te stellen.

Met name de protestantse kerken hebben in de 
vroegere cognitieve cultuur hun weg goed kun-
nen vinden. Nog steeds zijn verreweg de meeste 
activiteiten van een gemiddelde gemeente op de 
cognitie gericht: gespreksbijeenkomsten, leerhui-
zen, lezingen. En ook in de liturgie heeft zich een 
‘rationalisering van het irrationale voltrokken’.2 
De traditionele gerichtheid op het Woord (logos) 
lijkt zich veelal te vernauwen tot een gerichtheid 
op het letterlijke woord als informatiedrager. ‘De 
kerkdienst heeft veel weg van een college. En 
daarna gaan de gemeenteleden naar huis, denkend 
dat ze iets van God begrepen hebben.’3

Maar ook in de rooms-katholieke kerk, die naast 
de Schrift toch altijd ook de traditie, dus het ge-
voelen van de gelovigen, als bron van openba-
ring kende, is de rationalisering van het irratio-
nale in volle gang. In een poging om de mystieke 
dimensie te waarborgen wordt zij –contradictio 
in terminis – opgesloten in door het instituut 
gesanctioneerde liturgische formules die ook 
nog eens voorbehouden zijn aan de ambtelijk 
aangewezen en geldig gewijde plaatsbekleders 
uit de hiërarchie. De emotionele beleving stolt 
in kerkordelijke bepalingen en loopt stuk op het 
kerkelijk apparaat.

Mensen keren zich dan ook af van de gevestigde 
religieuze organisaties. Dat betekent geenszins 
dat men minder religieus is, integendeel. Men 
is juist op zoek naar een levendige, directe en 

persoonlijke ervaring van het heilige. Maar men-
sen lopen liever niet het risico dat de kerk door 
haar bemiddeling of inkleuring de eigen bele-
ving minder direct en minder persoonlijk zou 
maken.
Redenen genoeg om de mogelijkheden van de 
liturgie in het krachtenveld van mystiek en ratio 
grondig te verkennen. De titel van onze nieuwe 
serie ‘Alle verstand te boven’ is ontleend aan Fi-
lippenzen 4,7: ‘Dan zal de vrede van God, die alle 
verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Chris-
tus Jezus bewaren.’ In hoeverre maakt liturgie niet 
juist ruimte voor wat ‘alle verstand te boven’ 
gaat? Reikt zij niet symbolen en rituelen aan 
om de directe en persoonlijke beleving van het/
de transcendente juist te faciliteren? Biedt de 
emotiecultuur niet een kans waarin ‘liturgie een 
geheel eigen en onvervangbare bron van theolo-
gie.’4 kan worden?

Nog voor de uitvinding van de belevingscultuur 
zei Karl Rahner: ‘De vrome van morgen zal een 
mysticus zijn, iemand die iets ervaren heeft, of 
hij zal niet meer zijn.’ Betekent dat het einde 
van de ratio? Het einde van het cognitief-institu-
tionele spreken over God? – In ieder geval is het 
tijd voor een dieper gaande bezinning op de plek 
van de liturgie in het krachtenveld van mystiek 
en ratio. We hopen dat onze serie ‘Alle verstand te 
boven’ zal helpen om tot een nieuwe, zowel onbe-
vangen als ook verantwoorde verstandhouding 
met beide dimensies te komen.

Ekkehard Muth

1 Gerhard Schulze: Die Erlebnisgesellschaft - Kultursoziolo-
gie der Gegenwart, Frankfurt / New York 2000

2 Chris A.M. Hermans: ‘Ritueel en beleving’ in De functie 
van de kerk in de hedendaagse maatschappij - opstellen 
voor Ernest Henau, Averbode 2002

3 Jean-Jacques Suurmond, Trouw 8 juli 2008
4 Gerard Lukken: Rituelen in overvloed, Baarn 1999, p. 

331

alle verstand te boven

Een nieuwe serie over liturgie  
in het krachtenveld van mystiek en ratio
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Welke plaats is er in onze cultuur voor liturgie? 
de beleving van min of meer intens contact met 
het heilige en met elkaar is op uiteenlopende 
plaatsen te vermoeden. op sommige plaatsen 
overheerst het sociale, op andere het sacrale. 
echte liturgie is natuurlijk de gemeenschappelijke 
betrokkenheid op het heilige.

in een 
belevingscultuur 

vieren
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geen tegenspraak tussen beleving en rationalise-
ring, in de zin van een toenemende dominantie 
van instrumentele rationaliteit.
‘Wat moet ik doen om in de hemel te komen?’ 
‘Hoe word ik gelukkig?’ ‘Hoe krijg ik een goede 
baan?’ De voor de hand liggende manier om 
deze vragen te stellen en de beantwoording er-
van aan te pakken, is een rationele geworden. 
Het gaat er op steeds meer terreinen om dat je 
het minst omslachtig en het meest doeltreffend 
een van te voren gesteld doel bereikt – wat Max 
Weber oorspronkelijk doelrationaliteit noem-
de. Waarde-rationaliteit, redeneren vanuit een 
principe (wat goed is en wat slecht), vinden we 
moelijker of zelfs achterlijk. Moderne geesten 
vermogen niet in te zien wat er redelijk is aan 
een religie die de wereld indeelt in wat rein/toe-
gestaan is en onrein/verboden. Een beroep op 
eeuwenoude gewoontes wordt al evenmin sterk 
gevonden. Waar meer ruimte voor is, is de er-
varing dat er iets bijzonders aan de hand is, dat 
iemand uitzonderlijk getalenteerd is, de bele-
ving dat je uitgetild wordt boven het alledaagse 
bestaan doordat iemand, iets, of een gebeuren je 
‘iets’ doet. Deze charismatische ervaring beant-
woordt uitstekend aan het cultureel onbehagen 
dat het westerse wereldbeeld oproept.
Deze vorm van beleving wordt sinds de jaren 60 

W
anneer Karl Rahner in Frömmigkeit 
früher und heute zijn beroemd-
ste aforisme op schrift stelt, re-
aliseert hij zich dat hij met het 

woord ‘mysticus’ een beladen begrip hanteert. 
Met een sterk woord drukt hij uit dat in de jaren 
60 religieuze ervaring belangrijker wordt. Hij 
contrasteert deze dimensie echter niet met de 
rationele dimensie, maar met de teloorgang van 
het sociale milieu dat ervoor zorgt dat het geloof 
normaliter vanzelf spreekt. ‘Alleen om de bedoe-
ling duidelijk te maken, en wetend hoe beladen 
het begrip ‘mystiek’ is (dat welbeschouwd niet 
tegenover een geloof in heilige Pneuma staat, 
maar daaraan gelijk staat) zou je kunnen zeg-
gen: de vrome van morgen zal een ‘mysticus’ 
zijn, iemand die iets ‘ervaren’ heeft, of hij zal 
niet meer zijn. De vroomheid van morgen kan 
immers niet meer de eensluidende, vanzelfspre-
kende, publieke opinie en religieuze socialisatie 
zijn die vooraf gaat aan een persoonlijke erva-
ring en beslissing. De vroomheid van morgen 
kan niet langer slechts een uiterst secundaire 
dressuur voor het religieus-institutionele zijn.’1 
In hedendaagse termen: met het oog op morgen 
pleit Rahner voor de waardering van spirituele 
beleving versus het aanleren van religieuze co-
des.
Rahner stelt hier twee dimensies tegenover el-
kaar die in feite bij elkaar horen. Persoonlijke 
beleving en het horen tot een sociaal milieu 
staan niet in abstracto tegenover elkaar, maar een 
bepaalde sociale omgeving bevordert een be-
paald type beleving en remt de cultivering van 
een ander type af. Expressionistisch individua-
lisme is een belevingswijze die slecht verdragen 
wordt door het burgerlijke katholicisme. Daar 
hoort een andere scene bij. Ook de belangstelling 
voor mystiek correspondeert met een specifieke 
culturele laag van de bevolking.

gerhard schulze
De Duitse cultuursocioloog Gerhard Schulze 
karakteriseerde de West-Duitse samenleving 
van de jaren 80 als een Erlebnisgesellschaft.2 In dit 
type samenleving staat het ondergaan van een 
beleving, met name in scenes of subculturen, cen-
traal. Hier ziet hij een tendens om in termen van 
doel en middelen te denken, die bij verschillen-
de partijen (deelnemers, organisatoren) verschil-
lend kan uitpakken. Niet de voortzetting van 
een traditie is belangrijk, maar het behalen van 
een bepaald effect, of dat nu zelfverwerkelijking 
of amusement betreft. En in beide gevallen kun-
nen ondernemers hierop inspelen om zo handig 
mogelijk een inkomen te verwerven. Hij ziet dus 

niet de voortzetting van een 
traditie is belangrijk, maar 
het behalen van een bepaald 
effect

1 Rahner, Karl 
(2006 [1966]) 
‘Frömmigkeit 
früher und 
heute’, in: Säm-
tliche Werke 
23, Freiburg 
[etc.]: Herder, 
31-46, p. 39.

2  G. Schulze, 
Die Erlebnis-
gesellschaft. 
Kultursoziologie 
der Gegenwart, 
Frankfurt/New 
York, 1992.

3 C. Campbell, 
The easterniza-
tion of the West. A 
thematic account 
of cultural change 
in the modern 
era, Boulder, 
2007.
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gecultiveerd in de romantische tegencultuur die 
de technologische mainstream cultuur begeleidt 
en steeds meer doordringt: magie en mystiek, 
celebrities en de hoogste individuele beleving van 
je authentieke zelf worden immers met elk mo-
gelijk commercieel product geassocieerd. Het 
bijzondere is, dat je je aan al dit soort beloftes, 
ficties en fantasieën tegoed kunt doen zonder 
er werkelijk in te geloven. Je hoeft je niet met 
huid en haar aan een geloof over te geven. Je 
kunt er zin aan ontlenen, maar je zit nergens 
aan vast.3 In een mentaliteit die wel postseculier 
wordt genoemd, is weer ruimte voor het speelse 
‘doen alsof’. Vanuit die houding kan er ook, in 
algemene zin, gevierd worden, kan de eredienst 
(culte) opnieuw verschijnen als een ruimte waar 
de aanwezigen worden verbonden als een col-
lectief subject dat open staat voor communicatie 
met het heilige.4 Vanuit deze achtergrond zal ik 
aan de hand van vier casussen aanduiden welke 
plaats ik in onze cultuur voor liturgie zie.

Liturgie
Liturgie (Leitourgia) verwijst oorspronkelijk naar 
het werk (ergon) van en voor het volk (leitos). Het 
verwante meervoud orgia komt het meeste over-
een met ons begrip ‘ritueel’. Gewoonlijk wor-
den hier de zinnelijke riten van de Dionysische 
cultus mee bedoeld, maar ook wordt hiermee 
verwezen naar de rituele dienst aan de goden in 
het algemeen. Christelijke geleerden namen de 
term leitourgia over om er de eigen riten en ritu-
ele traditie mee aan te duiden. Voortbouwend op 
een onderscheid dat Aristoteles maakte in zijn 
Poetica, wordt liturgie beschouwd als een collec-
tief ritueel dat is bedoeld om de aanwezigheid 
van God op te roepen of te vieren (anamnesis).5

Vertaald in algemene termen is de mate waarin 
er sprake is van liturgie hiermee afhankelijk van 
de vraag in hoeverre er een collectief ritueel wordt 
voltrokken en de vraag of ‘het heilige gebeurt’. (In 
een belevingscultuur moet dat heilige natuurlijk 
vooral worden ervaren.)  Oftewel: in hoeverre 
wordt er gemeenschap gesticht, zowel horizon-
taal (tussen de aanwezigen) en verticaal (met het 
heilige)? Kruising van deze twee dimensies le-
vert vier ideaaltypische posities op: samenkomst 
(veel gemeenschap, weinig sacraliteit), ceremo-
nie (weinig gemeenschap, veel sacraliteit), spek-
takel (weinig gemeenschap, weinig sacraliteit), 
viering (veel gemeenschap, veel sacraliteit).
Beide dimensies zijn noodzakelijk: een event 
(een grootschalige samenkomst zoals carnaval) 
verbindt de deelnemers wel met elkaar, maar 
hoeft niet een sacraal karakter te hebben. Toe-
schouwen hoe anderen sacrale rituelen voltrek-

ken zonder daar zelf bij betrokken te raken is 
geen liturgie, althans niet volgens de traditie 
waarin ook Eredienstvaardig staat.6  Volgens Ro-
mano Guardini is het wezen van de liturgie: 
spelen voor Gods aangezicht waardoor mensen 
zelf een kunstwerk worden.7 Natuurlijk is dit 
standpunt normatief en in de huidige tijd zelfs 
polemisch te noemen. In de mis zoals je die fei-
telijk bijwoont, kan het wel degelijk gebeuren 
dat een priester met plechtige gebaren, zalvende 
stem en een opvallend gewaad de gelovigen op-
wekt om naar hem te kijken en te luisteren, in 
plaats van uit te nodigen om met hem in gebed 
te gaan. Dergelijke performances de naam litur-
gie ontzeggen is een krachtige manier om deze 
te bekritiseren.8 

Liturgische beweging
Ik volg hier dus de theologische positie van 
de Liturgische Beweging die naadloos aansluit 
bij mijn sociologische interesse. Juist toen de 
grondleggers van de sociologie hun ideeën over 
de samenleving ontwikkelden, werd het voort-
brengen van een gemeenschapsbesef tot een 
centrale sociale functie van liturgische handelin-
gen. Oorspronkelijk was dit gemeenschapsbesef 
intrinsiek verbonden met ontzag voor het trans-
cendente en de heiligheid van het mysterie, 
maar aan het einde van de 20e eeuw: ‘it became 
synonymous with suburban middle-class va-
lues of meeting and joining’.9 Misschien is deze 
voortdurende affiniteit tussen het (in Nederland: 
traditioneel-)burgerlijke milieu en mainstream 
christelijke liturgie wel het echte probleem ach-
ter het krachtenveld waarin de redactie van Ere-
dienstvaardig zich wil verdiepen.

4  É. Durkheim, Les 
formes élémentaires 
de la vie religieuse, 
Paris, 1999 [1912].

5 R.D. Mccall, Do 
this. Liturgy as 
performance, Notre 
Dame, IN, 2007.

6 G. Lukken, ‘Wat 
heeft liturgie met 
theater te maken? 
: een verhelder-
ing vanuit de 
semiotiek van 
de verschillen, 
overeenkomsten 
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In het perspectief van de Liturgische Beweging 
is het belangrijk dat de gelovigen betrokken zijn 
bij de liturgie als een gemeenschappelijk act 
waarvan God uiteindelijk het subject is. Deze 
visie contrasteert met een visie die Gods aanwe-
zigheid primair verbindt met de aanwezigheid 
van een geordineerde ambtsdrager en die min-
der verwacht van en belang hecht aan de ge-
meenschappelijke deelname van de gelovigen. 
Deze visie contrasteert ook met het verlangen 
om vooral individueel iets te beleven, mogelijk 
in het gezelschap van anderen, maar niet in ver-
bondenheid met hen.

bingoavond
Op 1 en 10 oktober 2008 bezocht ik de speel-
avonden in Café D’n Bingo, Radiostraat te Tilburg. 
De ruimte, de oude bedrijfskantine van de Volt-
fabriek, ziet er uit als vier aan elkaar geplakte 
noodlokalen. Er hangt overvloedige tl-verlich-
ting, oude tafels staan in lang rijen met een al-
legaartje aan stoelen eraan geschoven. Aan de 
muur hangen voetbalshirts van de club, oorkon-
des en een foto van Jan van Mechelen, de grote 
overleden voorman van deze onderneming. 
Voor het overige is de ruimte kaal – het woord 
‘troosteloos’ komt op, maar dat lijkt niet de be-
leving van de aanwezigen. Alle leeftijden zijn 
vertegenwoordigd, maar oudere vrouwen zijn 

in de meerderheid: vrouwen alleen en vrouwen 
samen. Er zijn ook een paar stelletjes aanwezig 
en een enkele oudere man. De zaal is gevuld met 
gewoon volk: kleding, uitstraling en taalgebruik 
suggereren dat de arbeidersklasse domineert.
‘Eén goedenavond allemaal.’ Vanuit de hoek 
waar de kaarten werden verkocht spreekt een 
besnorde man tot het gezelschap. Nog eens: ‘Eén 
goedenavond allemaal.’ En het is stil. Er volgt 
uitleg over het eigenzinnige rookregime alhier. 
Roken gedoogd wanneer er geen bediening van 
de bar is.  Er daalt een gespannen rust over de 
menigte neer. De voorganger spreekt in een mo-
notone cadans getallen uit. Na elk getal volgt 
een korte stilte, dan het zangerig geluid van 
het bingoballenapparaat en weer een getal. On-
dertussen heeft iedereen het getal op zijn kaar-
ten opgezocht en kleurig gemarkeerd. Opkijken, 
neerkijken. Opkijken,  ‘eenenwintig’, afstrepen, 
opkijken, ‘numero één’, neerkijken. De litanie 
van de getallen. Er wordt gehoest. ‘Ssst!’
Sommigen zijn vooral recreatief bezig; anderen 
zijn echt aan het werk, zoals de dame naast me 
met drie dubbele speelvelden.   Er zijn zo’n 50 
manieren om te roepen dat je bingo hebt, waar-
onder heel snel, net en nadrukkelijk, lomp, aar-
zelend, berustend, kortaf, vrolijk, emotieloos, 
zangerig, verrookt – voor haar wordt de suc-
ceskreet herhaald door de buren. ‘81’ ‘Bingo!’ 
Geroezemoes. ’Bingo op 81’!  De bingomeester 
bevestigt de melding. De bardame komt naar 
de vermeende gelukkige, en met haar kopstem 
roept ze de getallen in de richting van de bingo-
meester. ‘Goeie bingo’, antwoordt deze emotie-
loos. De geldprijs wordt direct uitbetaald.  ‘Twee 
rijtjes’, luidt de aankondiging – en de getallen-
reeks wordt voortgezet, onderbroken, en weer 
voortgezet: ‘volle kaart’. Controle en uitbetaling. 
Ik moet erop vertrouwen dat ik het getal vind, 
zeg ik tegen mezelf. Dan vind ik hem ook. Con-
centratie. Ik moet het getal visualiseren. Niet 
alleen horen, maar voor me zien, zodat ik hem 
meteen waarneem  met één blik op het vel, of 
minstens op de aparte vakken van drie rijen, 
‘kaarten’ genaamd. Niet afdwalen. Geen gedach-
ten. Alert zijn.
Pauze. Er worden frikadellen, bamischijven en 
nasiballen gekocht. Vergeleken met het gebrui-
kelijke alternatief voor de avondbesteding, tv-
kijken, is dit een buitengewoon sociaal gebeu-
ren. Je bent weliswaar individueel voor je eigen 
belang aan de gang, maar wel samen, en gericht 
op dezelfde getallen. Nog  één vel te gaan. ‘Be-
dankt voor uw komst en allemaal wel thuis.’ 
zegt de man, nog voor hij aan de laatste reeks 
getallen begint. Velen beginnen hun jassen al 

9 K. Flanagan, 
Sociology and 
liturgy. Re-presen-
tation of the Holy, 
New York, 1991, 
325-326.

10 K. De Groot, 
‘Onszelf voor-
bij gespeeld? 
Op zoek naar 
liturgie in het 
theater’, J.B. 
Verheijen, Jon-
neke (red.), 
Onszelf voorbij. 
Over de grenzen 
van verbonden-
heid, Almere 
2011, 188-212.

je hoeft je niet met huid en 
haar aan een geloof over te 
geven. 
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aan te trekken. Na de laatste ‘bingo!’ is iedereen 
razendsnel weg. Ik praat nog even met een dame 
van een andere rij die flink heeft gewonnen en 
feliciteer haar. Ik kijk op en de zaal is vrijwel ge-
heel leeg. Ik herken het van vroeger in de kerk. 
Geen seconde langer blijven dan moet? Dan no-
dig is? Horror vacuï, denk ik. Angst voor de leegte. 
Het spel biedt een strak kader voor ontmoeting, 
maar daarbuiten wordt het gezelschap benau-
wend. De Dienst van de Getallen structureert 
de tijd, definieert deze ruimte als speelruimte, 
bindt de individuen tot deelnemers aan het spel 
– en als dat allemaal voorbij is, als de verbonden-
heid, is verbroken, resteert de leegte.
Door de deelname aan het spel zijn allen ver-
bonden, al is het spel individueel. Men speelt 
samen voor zichzelf. De bijeenkomst is geritu-
aliseerd: er zijn vaste patronen en afzonderlijke 
deelnemers hebben bovendien zelf hun voorbe-
reidingsrituelen, mascottes en dergelijke. Er is 
ontzag voor de getallen die uit de bus komen rol-
len: daar hangt vanaf of je wint. Voor sommigen, 
die grote offers brengen (tijd, geld, relatie) om 
in meerdere gelegenheden aan de bingoavonden 
mee te doen, is de bingo heilig. Vanuit medisch 
perspectief heten zij gokverslaafd. Voor anderen 
is de bijeenkomst recreatief.

kunstdienst
Er zijn in Nederland diverse theatervoorstellin-
gen te zien geweest die op liturgische leest zijn 
geschoeid, al dan niet in een kerkgebouw.10 Bij-
zonder aan de Kunstdiensten van productiehuis 
Matzer onder het motto ‘Een goede mis is altijd 
raak’ is dat deze een regelmatig terugkerend 
fenomeen zijn (binnen het theaterseizoen onge-
veer maandelijks), ook nog eens op de zondag-
ochtend gehouden worden, en daardoor de mo-
gelijkheid van ritualisering in zich hebben. Het 
seizoen 2012/13 is het vierde seizoen van deze 
Kunstdiensten, die mede worden gesubsidieerd 
door gemeente en provincie. De flyer meldt: 
‘De Kunstdienst; een plek van samenkomst, 
waar wordt geluisterd en gelachen, gezongen 
en gepeinsd. Met voedsel voor de ziel, inspire-
rende gasten en muziek met een knipoog. Tus-
sen podium en preekstoel, speels en spiritueel.’ 
De Kunstdiensten vinden plaats in een kleine 
zaal van theatercomplex de Verkadefabriek in Den 
Bosch. Het publiek, vijftig plus, dat afkomstig 
lijkt uit de moderne Bossche burgerij, zit op een 
oplopende tribune; presentatrice, band en gas-
ten bevinden zich op de speelvloer. Links staat 
een spreekgestoelte, rechts de band Geloof, Hoop 
en Liefde. Voor het overige is de aankleding huise-
lijk, met twee eettafelstoelen waarvan de poten 

zijn ingekort. Deze dienen als biechtstoelen. 
Ik bezoek de Kunstdienst op Tweede Paasdag (8-
4-2012) met als thema ‘Groot en klein’. Frederike 
Hijink heet ons op informele wijze welkom en 
spreekt haar overweging uit. Ze interviewt de 
schrijfster Sanneke van Hassel en de muzikant 
Bertus Borgers, die beiden ook voorlezen uit 
eigen werk. Het onderdeel dat biecht wordt ge-
noemd, blijkt niet een bekentenisritueel in strik-
te zin; eerder fungeert het label als een uitnodi-
ging om over religie te spreken. Van Hassel laat 
zich bijvoorbeeld kritisch uit over het gebrek aan 
diepgang in The Passion in Gouda die juist heeft 
plaatsgevonden. Ze noemt zich een atheïstische 
moeder, die wel een christelijke school voor 
haar kind heeft gekozen, zodat ze zich geroepen 
voelt te vertellen dat er ook andere geloven zijn 
wanneer het thuiskomt met verhalen en liedjes 
over Jezus. Borgers vertelt over de rock’n’roll le-
venshouding, waar zijn muziekvriend Herman 
Brood de ultieme consequentie uit trok: ‘Doen 
wat je ’t beste lijkt op dat moment’. Tussendoor 
speelt de band. Op drie momenten wordt er in-
gezet op publieksparticipatie: de aanwezigen 
worden uitgenodigd om mee te zingen met de 
herkenningstune (wat enkelen doen), er wor-
den koekjes rondgedeeld, aangeduid als ‘hostie’ 
(waar een minderheid van neemt) en er wordt 
gecollecteerd voor een vrijwillige aanvulling op 

ik kijk op en de zaal is vrijwel 
geheel leeg. ik herken het van 
vroeger in de kerk.
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de toegangsprijs van 9 euro. 
Het format van de bijeenkomst is een talkshow, 
zij het een die niet op tv wordt uitgezonden, en 
een die expliciet refereert aan de kerkdienst van 
weleer, tot en met het gebruik van het kruiste-
ken in het logo en op de collectezak. Hoewel 
het idee van een samenkomst wordt benoemd, 
en er volop en persoonlijk over levensthema’s 
wordt gesproken, is het gemeenschapsgehalte 
van de bijeenkomst niet heel hoog. De ‘vierde 
wand’ ontbreekt, maar het publiek schouwt nog 
steeds toe wat op het podium gebeurt. Er wordt 
geen sacrale sfeer opgeroepen; integendeel, de 
uitstraling is die van een zekere alledaagsheid. 
In die sfeer kunnen toeschouwers persoon-
lijk geraakt worden. Mogelijk dat in seizoen 
2012/13, waarin de zintuigen centraal staan, het 
rituele, en daarmee het sacrale, karakter wordt 
versterkt. Minder ‘ludieke’ verwijzingen naar de 
christelijke liturgie zouden voor mijn beleving 
ook goed werken.

byzantijnse Liturgie
Onder het motto ‘Religieus erfgoed erg goed’ or-
ganiseert bureau ‘de Tijdreiziger’ een religieus 
dagje uit in Den Bosch. Ik kom even na 10.00 uur 
aan bij de Sint Catrienkapel (26-10-2008). Op de 
kerkdeuren hangt de uitnodiging voor de mis 
met een toelichting daarop en een uitnodiging 

voor de andere twee onderdelen van de dag: een 
bezoek aan de synagoge en de moskee. De hoofd-
ingang staat wagenwijd open. Je kunt gemakke-
lijk binnenkomen en weggaan. In de kapel is 
viering van de Goddelijke Liturgie al gaande, de 
eucharistieviering volgens de oosterse ritus.
Achter een lezenaar, zijwaarts gedraaid, staat 
een dikbuikige heer die op gezette tijden, tussen 
de onderdelen door, zegt wat er zojuist is gedaan 
en gaat gebeuren. Hij beschikt over een micro-
foon, de priester, diaken en het koor niet. Het 
gemengd koor, uit Gent, zingt speciaal voor deze 
gelegenheid in het Nederlands om de toeganke-
lijkheid te vergroten, aldus de flyer. De viering 
volgt de gebruikelijke orde van dienst in deze ri-
tus. Mij valt op dat sommige tekstonderdelen die 
de priester gewoonlijk voor zich uit murmelt, 
nu verstaanbaar worden gezegd. De preek gaat 
naar aanleiding van de genezing van een beze-
tene (Marcus 5) over bezeten zijn door zorg en 
angst. Er wordt niet alleen verwezen naar ziekte 
en lijden maar ook naar schulden (de kredietcri-
sis) en naar alledaagse gekmakende ervaringen 
als de knopjes van de afstandsbediening van de 
videorecorder. De moderne wereld komt er niet 
goed af. De ontmoeting met Jezus wordt voorge-
steld als bevrijdend. 
Iedereen wordt uitgenodigd voor de communie, 
maar velen, met name uit de achterste rij ban-
ken, vertrekken voor ze in de rij kunnen gaan 
staan. Gaat deze deelname hen te ver? Of is er 
ook een praktische reden: dit gaat heel lang du-
ren, want er is maar één uitdeelpunt. Een argu-
ment om wel mee te doen, zegt een buitenker-
kelijke kennis tegen mij, is dat je het interieur, 
de voorwerpen en de afbeeldingen (de iconosta-
se) van dichtbij kunt bekijken. De voice over van 
de presentator deelt de werkwijze mee: noem 
je voornaam, houd je hand op, doop het brood 
in de wijn (‘Die is aangelengd met warm water, 
want warm is leven, koud is dood.’) De priester 
spreekt echter direct de aanbiedingswoorden uit 
en noemt de mannen ‘dienaar’ en de vrouwen 
‘dienares’. Van de geïnstitutionaliseerde manier 
om aandacht te geven aan de buitenstaanders 
– het meegeven van het ongesacreerde brood – 
wordt dus niet op deze wijze gebruik gemaakt. 
Dit onderdeel wordt gekoppeld aan het laatste 
onderdeel: het kussen van het kruis.
Interessant is dat de viering haar gewone gang 
gaat, terwijl het met de inkadering en de voice 
over toch een soort evenement wordt. Vraag is 
of er met de communie toch niet een scheiding 
wordt bewerkt tussen deelnemers en toeschou-
wers. Had het beter gewerkt met een minder 
open uitnodiging? Dan waren de mogelijke rol-

iedereen wordt uitgenodigd 
voor de communie, maar 
velen vertrekken.
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len van deelnemer en toeschouwer helderder 
geweest. Achteraf lees ik dat er ook een informa-
tieavond is geweest. Voor sommigen was dit een 
viering waaraan ze deelnamen, voor anderen 
een ceremonie waarvan ze getuige waren.

gebed voor de eenheid
Ter gelegenheid van de Gebed van de Eenheid 
(Raad van Kerken en Evangelische Alliantie) be-
zoek ik de Rehobothkerk in Tilburg (Tilburg, 
20-1-2008) voor een gezamenlijke viering van 
drie geloofsgemeenschappen: de Indonesische 
protestantse gemeente (Geredja Kristen Indone-
sia Nederland) die normaal de tweede dienst in 
dit gebouw heeft, viert tegelijk met de Molukse 
Evangelische Kerk en de naburige rooms-katho-
lieke parochie. De eerste twee gemeenschappen 
zijn ruim vertegenwoordigd in alle leeftijden; 
de parochie vooral door enkele oudere vrouwen 
en het koor. Uit alle drie de gemeenschappen 
is een voorganger aanwezig. De Indonesische 
predikant, die aan de vooravond staat van zijn 
terugkeer naar Indonesië, is een imposante ver-
schijning met een donkerbruine stem. De do-
minee van de Molukse gemeente is kleiner van 
stuk en heeft een humoristische performance. 
De katholieke pastor een zachtaardige, bevlogen 
figuur met een fijnzinnige lichaamstaal. Hoewel 
de aandacht vooral naar voren is gericht, is het 
toch geen schouwspel.
We zitten dicht op elkaar in het kerkgebouw, 
luisteren, zingen, bidden en wensen elkaar de 
vrede. Ieder lijkt te horen tot één van de me-
dewerkende geloofsgemeenschappen. Alleen al 
daardoor is het gemeenschapskarakter groot. 
Als mannelijke blanke Hollander val ik op. Twee 
andere kerkgangers die niet, zelf of indirect, van 
Nederlandse-Indische afkomst zijn, spreken mij 
na afloop aan. Eén vertelt dat hij een Indische 
partner heeft. Zij komen uit Eindhoven en ver-
telt dat mensen uit de wijde omtrek, tot en met 
Antwerpen, naar de GKIN komen. Hij roemt de 
gemeenschapszin hier. ‘Mensen houden van el-
kaar, zien naar elkaar om.’ Ze halen elkaar op 
met de auto om hier te kunnen zijn. ‘Je bent 
zo’n beetje de hele zondag zoet. Dienst, koffie 
met hapjes toe, en dan vaak nog eten bij ge-
meenteleden. Van harte aanbevolen!’ Zelf kijkt 
hij wel van te voren wie voorgaat. Als het inte-
graal in het Indonesisch is, is het voor hem niet 
te volgen. ‘Meestal is het gelukkig tweetalig.’
De levendigheid van de gemeente(n) is treffend. 
Voor mensen die een bepaalde etnische achter-
grond of interesse delen, vervullen transnatio-
nale kerken een duidelijke functie. Om gemeen-
schap te kunnen ervaren moet er ook een zeker 
verschil met de buitenwereld te zijn. Om ‘wij’ 
te kunnen zijn, moet er ook een ‘zij’ zijn. Dit 
onderscheid is hier vooraf gegeven. Elders moet 
dit onderscheid gecreëerd worden door een bij-
zonder geloof of een afwijkende moraal. Al voor-
dat er gevierd wordt, is er in deze gevallen al 
gemeenschap. De bijeenkomst bestaat eigenlijk 
uit twee delen: een sacraal gedeelte (de viering) 

en een profaan gedeelte (de ontmoeting vooraf 
en vooral na de viering). De viering is sociaal in-
gebed.

conclusie
Het blijkt goed mogelijk onderscheid te maken 
tussen de mate waarin een bijeenkomst ‘litur-
gie’ is. De vier ideaaltypische posities vinden 
we terug, maar nooit in pure vorm. Een profane 
samenkomst als een spelletjesavond blijkt ook 
een sacraal karakter te hebben, een show blijkt 
te fungeren als dienst. Een liturgievering bleek 
tegelijk een sacraal schouwspel. In en rond een 
lichte variant op een reguliere kerkelijke vie-
ring leek de onderlinge ontmoeting  van groot 
belang. Soms is er een gemeenschap die samen 
viert, een ‘heilig spel’ speelt; soms is er een al 
dan niet gezamenlijk spelen, waardoor iets van 
een (tijdelijke) gemeenschap ontstaat. Hiermee 
zijn twee reacties op de belevingscultuur gege-
ven. De eerste is: werken aan aantrekkelijke reli-
gieuze contrastgemeenschappen.11  De andere is: 
behoedzaam deelnemen aan een cultuur waarin 
mensen bereid zijn om het spel mee te spe-
len, om zo toegang te krijgen tot het mysterie, 
waar ook theologen en liturgisten het fijne niet 
van weten.12 Beide posities zijn het verdedigen 
waard. ‹
Kees de Groot is……

je bent zo’n beetje de hele 
zondag zoet

11 Martina Blas-
berg-Kuhnke & 
Ulrich Kuhnke, 
“Szene oder 
Netzwerk? Be-
dingungen und 
Aufgaben der 
Pfarrei in der 
Erlebnisgesell-
schaft,” Pfarrei 
in der Moderne?, 
ed. A. Schifferle 
(Freiburg/Basel/
Wien: Herder, 
2002), 83-93.

12 P. Ward, Partici-
pation and medi-
ation. A practical 
theology for the 
liquid church, 
London, 2008.
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De paaswake vieren 
met jongeren

in veel protestantse kerken zijn 
de rituelen tijdens de Paasnacht 
niet meer weg te denken. 
vaak wordt deze dienst vooral 
bezocht door volwassenen. dat 
is jammer, want deze nachtelijke 
viering biedt veel mogelijkheden 
om samen met jongeren stil 
te staan rond het lijden en de 
opstanding van jezus. sinds een 
aantal jaar is er echter steeds 
meer belangstelling voor het 
vieren van de Paasnacht door en 
met jongeren. 
 
 

een onvergetelijke ervaring. Zeker als ze voor de 
eerste keer de hele viering meemaken, maken 
ze op een indrukwekkende manier kennis met 
de rituelen. 

gemeenschap
Voor veel jongeren is het samen waken ook iets 
dat de gemeenschapsvorming onderling stimu-
leert. Het is nogal wat, wat je tijdens die hele 
nacht meemaakt. Naast het de hele nacht opblij-
ven en in een (half ) donkere kerk samen waken, 
zijn ze ook op een intensieve bezig met het ver-
haal van het lijden en de opstanding van Jezus 
Christus. Er samen over praten, mediteren, zin-
gen en bidden laat vaak een diepe indruk ach-

Wakend 
e

en rondje op Google leert dat de belang-
stelling onder jongeren voor het vieren 
van de paasnacht behoorlijk is toegeno-
men. Zeker de paasnachtwake, waarbij 

de hele nacht gewaakt en gemediteerd rond le-
zingen uit het lijdensverhaal en bij het ochtend-
gloren de Maaltijd van de Heer gevierd wordt, is 
een geliefd middel om met jongeren de voorbe-
reidingen voor Pasen te treffen. 
En dat is ook wel logisch. Want voor jongeren is 
het misschien in de eerste plaats spánnend om 
een hele nacht samen in de kerk door te bren-
gen. De ruimte ziet er anders uit dan normaal, 
de sfeer is anders en de ervaring van het de hele 
nacht wakker blijven maken deze nacht al tot 
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nachtwake georganiseerd. ’De reden dat wij in 
Papendrecht begonnen met de paasnachtwake 
omdat we constateerden dat er rond Pasen wei-
nig was voor jongeren. We wilden daarom iets 
doen voor hen, maar dan niet een speciale jon-
gerendienst. De paasnachtwake bleek een goed 
middel om met de jongeren stil te staan bij wat 
er met Pasen gebeurt. We sloten bewust aan bij 
de paaswakedienst met de hele gemeente. Van-
uit daar gingen we de nacht in om vervolgens in 
de vroege morgen naar het andere kerkgebouw 
te lopen om daar het paasontbijt te maken. We 
stopten altijd op een mooie plek bij de rivier. 
Aan de overkant zag je dan de Grote Kerk van 
Dordrecht liggen, het was nog donker, maar je 

ter. Maar ook worden er minder contemplatieve 
bezigheden aangeboden: film kijken (of maken), 
tekenen en schilderen of zelfs diaconale acties. 
Omdat er vaak aan het begin en aan het einde 
wordt aangesloten op kerkdiensten die door de 
hele gemeente gevierd worden, worden de ac-
tiviteiten die in de nacht plaatsvinden op een 
goede manier verbonden met de liturgische mo-
menten rond Pasen. 

Praktijk
Joost Schelling, nu predikant van de Gerefor-
meerde Kerk in Sliedrecht, heeft in het verle-
den als vrijwilliger in de gereformeerde kerk 
in Papendrecht daar herhaaldelijk een paas-

Wakend 
de nacht door
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hoorde de natuur al wakker worden. Op die plek 
hielden we nog een eenvoudige korte viering. 
Die viering maakte veel indruk op de jongeren.’ 
Tijdens de nachtelijke uren wisselden work-
shops, het kijken van een film en korte vierin-
gen elkaar af. ’Bewust hielden we de workshops 
niet in de kerkzaal. Die wisselden we af met 
korte vieringen en waarin jongeren voorgingen 
en er klonken bijbelteksten en liederen met een 
verstillend karakter. Dat varieerde van Taizé tot 
Opwekking. Als workshop keken we vaak een 
film. Vaak waren dat bekende films als Freedom 
Writers. Ook maakten we iets dat in de dienst 
van paasmorgen een plek kon hebben. Zo heb-
ben we een keer een hongerdoek gemaakt. Dat 
hongerdoek heeft na Pasen nog lang in de beide 
kerken gehangen.’ 
Hoewel de paasnachtviering in Papendrecht 
begonnen is als een ‘speciale’ activiteit voor 
de jongeren, werd er ook veel moeite gedaan 
om dit in het hele gemeentewerk in te bed-
den: ‘Tussen de workshops en vieringen door, 
maakten we gebruik van deskundigheid uit de 
gemeente. Iemand die goed verhalen kon ver-

tellen, kwam dat doen of gaf er een workshop 
in. Of iemand van de band organiseerde een 
jamsessie. Zo maakte je van deze jongerenacti-
viteit een gebeurtenis waar de hele gemeente 
aan meedoet. Ook was er altijd een snackmo-
ment en bereidden de jongeren het paasontbijt 
voor. Dat ontbijt was voor de hele gemeente.’  

over grenzen
Soms gaan de vieringen van de paasnacht let-
terlijk grenzen over: van gemeente en kerk (ge-
noot schap), bijvoorbeeld in gemeenten waar 
wandelingen georganiseerd worden van de ene 
naar de andere kerk. In iedere kerk valt dan 
iets te beleven. Zo kan de paasnachtwake ook 
bijdragen aan de samenwerking tussen verschil-
lende kerken en zelfs kerkgenootschappen. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld in de Achterhoek. De ker-
ken van Zutphen, Warnsveld, Almen en Eefde 
sloegen de handen ineen en organiseerden een 
wandeltocht langs vijf verschillende kerken. Na 
de paaswakeviering met de volwassenen, trek-
ken tientallen jongeren langs de verschillende 
deelnemende kerken. In iedere kerk is wat te 
doen: vieren, schilderen, gedichten maken (en 
lezen), om vervolgens te eindigen in de laatste 
kerk, waar in de vroege morgen met een viering 
het paasfeest gevierd werd. Het leuke van deze 
actie is dat het samenbindend werkt voor de ver-
schillende gemeenten die deelnemen, maar dat 
ook jongeren ‘van buitenaf’ meedoen. Het zijn 
de vrienden of vriendinnen van de deelnemende 
(en kerkelijk betrokken) jongeren.

niet de hele nacht
Hoewel het vieren van een nachtwake een heel 
bijzondere ervaring is, is ook toestemming van 
0de ouders nodig. Niet alle ouders staan te sprin-
gen als hun kind een nachtje niet naar bed gaat. 
Zeker niet als na de Pasen belangrijke toetswe-
ken op het programma staan. Ook voor deze jon-
geren kan de paasnacht wat te bieden hebben. 
In Oudewater is in de eerste helft van de nacht 

Rond de twee vieringen van The Passion (in respectievelijk Rot-
terdam en Gouda) hebben zowel JOP, Jeugdorganisatie van de 
Protestantse Kerk in Nederland en de jongerenorganisatie Jong 
Katholiek een ‘toolkit’ gemaakt om een paasnachtwake vorm te 
geven.  
Die van Jong Katholiek is te vinden via: www.eo.nl/attach-
ments/12952239/een_verhaal_dat_je_raakt.pdf
Die van JOP is te vinden via: www.jop.nl/download/
CAwdEAwUUkZKXQ==&type=pdf
Irma Pijpers-Hoogendoorn is redactielid van Laetare.
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gewerkt aan het maken van iets dat tijdens de 
paasviering gebruikt kon worden: het lijdens- 
en opstandingsverhaal met draad en gips. Ook 
in Leiden wordt niet de hele nacht gewaakt. De 
Protestantse Gemeente Leiden organiseert jaar-
lijks een strandwandeling voor de jongeren. 
Na de viering van een paaswake in één van de 
Leidse kerken, gaan de jongeren naar het strand, 
waar ze door de donkere duinen naar de zee lo-
pen. Op het strand vinden ze vuurkorven, zodat 
ze letterlijk het paasvuur tegemoet lopen. Bij 
die vuurkorven klinkt nogmaals het lijdensver-
haal, vaak afgesloten met een passend gedicht. 
Daarna worden de gebedsintenties die tijdens 
de paaswakeviering zijn opgeschreven aan het 
paasvuur toevertrouwd.

missionair
Het organiseren van een paaswakeviering vergt 
veel: er moet van tevoren behoorlijk wat geor-
ganiseerd worden, terwijl de opkomst – zeker 
in het begin – wat tegen kan vallen. Schelling: 
‘De eerste keer dat we een paasnachtwake or-
ganiseerden, kwamen er ongeveer 15 tot 20 
jongeren, de drukst bezochte keer 35. Het lijkt 
daarom dat al het werk misschien een beetje te-
vergeefs is. Maar het vieren van de paasnacht op 

deze manier heeft een heel goede uitwerking op 
de groep. Die wordt erdoor versterkt. Daarnaast 
is het ook een mooi moment om acht uur lang 
met jongeren op te trekken en met hen inhou-
delijk rond Pasen bezig te zijn. Zo’n kans krijg je 
niet vaak in het jeugdwerk.’ 
Daarnaast ziet Schelling ook een missionaire 
kans: ‘Vaak nemen jongeren vrienden of vrien-
dinnen mee. Dan is zo’n paasnacht een heel goe-
de manier om contact te maken met die jonge-
ren. Ze leren de betekenis van Pasen kennen en 
ook roept zo’n nacht pastorale vragen op, waar 
je meteen op in kan spelen.’ 

kansen
Het organiseren en vieren van een paasnacht-
wake biedt kansen voor jongeren om met lijf en 
leden het paasverhaal te ervaren. Dat biedt kan-
sen en die kansen worden in het land gegrepen. 
Wel verdient het de aanbeveling om de activiteit 
in te bedden in de rest van de activiteiten die 
tijdens de Goede Week plaatsvinden, zodat het 
geen losstaande activiteit wordt, bijvoorbeeld 
door aan te sluiten op de vieringen ervoor (paas-
wake) en erna (paasmorgen). Zo kan Pasen een 
feest worden dat door de hele gemeente gevierd 
wordt. Ook door de jongeren.  ‹
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agenda
15 EN 16 fEBRUARI

 ◊ Conferentie ‘Het offer: 
noodzaak of struikelblok’ 
Huize Ter Dennen, Westmalle

25 fEBRUARI
 ◊ Studiedag ‘Spiritualiteit op 
heterdaad’ 
LUCE/Centrum voor Religieuze 
Communicatie, Universiteit 
Tilburg

7 MAART 
 ◊ Sacraal of slaapverwekkend? 
Muziek van de New Spirituality 
John Tavener, Arvo Pärt, Henryk 
Gorecki en Daan Manneke. 
Martin Hoondert in gesprek 
met Joep Franssens 
Lutherse Kerk, Utrecht

14 MAART 
 ◊ Zaterdagmiddag en 
zondagmorgen. Ritueel-
muzikale praktijken in de 
Utrechtse Domkerk. Erik 
Heijermans in gesprek met 
Domorganist Jan Hage 
Lutherse Kerk, Utrecht

21 MAART 
 ◊ Passie voor passies. Over 
de passie die Boudewijn 
Tarenskeen schreef in 2006. 
Mirella Klomp in gesprek met 
de componist
Lutherse Kerk, Utrecht

4 APRIL 
 ◊ Praise the Lord. Relipop tussen 
commercie en evangelie, ook 
wel Contemporary Christian 
Music genoemd. Miranda 
Klaver in gesprek met de band 
InSalvation 
Lutherse Kerk, Utrecht

5 APRIL 
 ◊ Feestelijke opening ‘Psalmen 
Zien’ met Marijn Slappendel en 
Kees van der Zwaard 
Grote of Barbarakerk, 
Culemborg, 16u

11 APRIL 
 ◊ Genade. Religie en 
hedendaagse popmuziek en 
profane muziek binnen de 

kerkmuren. Frank Bosman in 
gesprek met zanger Isabelle 
Amé 
Lutherse Kerk, Utrecht.

18 APRIL 
 ◊ Music for Paradise. De sound 
van het gregoriaans. Martin 
Hoondert in gesprek met 
Schola-dirigent Eugeen Liven 
d’Abelardo 
Lutherse Kerk, Utrecht

21 APRIL 
 ◊ Vespers rond tentoongestelde 
werken van expositie ‘Psalmen 
Zien’ 
Grote of Barbarakerk, 
Culemborg, 19u 

 ◊ Landelijke agenda christelijke 
concerten
www.christelijkeconcertagenda.
nl/concertagenda

 ◊ Landelijke agenda van 
Bachcantatediensten
www.xs4all.nl/~eduardvh/canta-
te-agenda.html

 ◊ Landelijke agenda van Engelse 
kerkmuziek
www.zingeninengeland.
nl/#agenda

 ◊ Landelijke agenda van 
orgelconcerten
www.hetorgel.nl/nagconcert.htm

 ◊ Landeljke agenda christelijke 
muziekuitvoeringen
www.tijdenplaats.
nl/?filter=category&category=21

Op de website  
www.tijdschriftlaetare.nl is een 
meer uitgebreide agenda te 
vinden.

Elke muziek haar hemel
‘Zonder muziek zou het leven een 
vergissing zijn’, stelde de filosoof 
Nietzsche al. Muziek is iets dat we 
zelfs al voor de geboorte meekrijgen. 
Een goede reden voor Luce/Centrum 
voor communicatie van de Universi-
teit Tilburg een reek masterclasses 
in het leven te roepen. De insteek 
zijn zes muzikale praktijken (en de 
daaraan gekoppelde belevingen), 
uiteenlopend van de sacrale muziek 
van de New Spirituality, verschillende 
passies, hedendaagse popmuziek tot 
het gregoriaans. Iedere bijeenkomst 
bestaat uit een inleiding, een gesprek 
met een componist of musicus, ge-
volgd door een reflectie en gelegen-
heid voor vragen. De cursussen vin-
den plaats tussen 7 maart en 18 april 
in de Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 
9 te Utrecht, van 19:30 tot 21:30 u. 
De kosten zijn € 25,- per bijeenkomst, 
€ 150,- voor de hele cyclus. Voor 
meer informatie per avond, zie Agen-
da. Website: www.luce-crc.nl 

Spiritualiteit op heterdaad
Spiritualiteit is in, misschien wel 
ten koste van religie. Kerken lopen 
leeg, de centra voor body, spirit and 
mind stromen vol. Maar ook in de 
christelijke traditie komen steeds 
meer spirituele centra op. Een onder-
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BijeenkomstenBijeenkomsten

zoeksteam van theologen en sociale 
wetenschappers analyseerde het 
aanbod van 57 centra en ondervroeg 
800 bezoekers. De veelal hoogopge-
leide deelnemers ervaren weldaden 
voor hun innerlijke kern als voor hun 
relatie met God en met anderen. Uit 
dit onderzoek is het boek Zelf zor-
gen voor de ziel. De actualiteit van 
christelijke spirituele centra. Rond de 
presentatie van dit boek organiseert 
LUCE/Centrum voor Religieuze Com-
municatie de studiedag ‘Spiritualiteit 
op heterdaad’. Sprekers zijn Jos 
Pieper, Stef Aupers, Manuela Kalsy 
en Theo Wierema. 13-16u, campus 
Universiteit van Tilburg, Warandelaan 
2, Tilburg, zaal CZ5. Kosten: €25.-, 
studenten en alumni fKT en fontys 
€15,-

Conferentie over offers
Het offer is een omstreden onder-
werp in de verschillende kerken, 
zowel op theologisch als liturgisch 
vlak. Daarom heeft de Provinciale 
werkgroep Kerk en Israël voor Nood-
Brabant en Limburg en de Contact-
groep voor joods-christelijke betrek-
kingen te Antwerpen de conferentie 
‘Het offer: noodzaak of struikelblok’ 
georganiseerd. Deze conferentie 
vindt  op 15 en 16 februari plaats in 

Huize Ter Dennen, Sint Pauluslaan 
8 te Westmalle. Sprekers zijn onder 
andere Leo Mock, Annemarieke van 
der Woude, Cees den Heijer, Ger-
rit de Kruijff en Gert Landman. Op 
woensdagavond is er een zangavond 
onder leiding van Nico Vlamingh en 

Ignace Thevelein. Voor meer informa-
tie: Douwe Wielenga, dkwielenga@
onsbrabantnet.nl 

Psalmen Zien
Kan je Psalmen zien? De kunstenaars 
Henk Pietersma, Marcus van Loopik, 
Mirjam Beuker en Dirkje Ebbers 
meenden van wel. Zij verbeeldden 
de Psalmen op hun eigen manier en 
lieten zien hoe zij de emoties, gevoe-
lens en achtergronden van de Psal-
men een eigen verbeelding kregen 
op het platte of driedimensionale 
vlak. De expositie is iedere zaterdag 
van 14-17u te zien in de Grote of 
Barbarakerk, Grote Kerkstraat 2 te 

Culemborg. Op 5 april om 16u zal 
de expositie geopend worden door 
musicus Marijn Slappendel en the-
atermaker Kees van de Zwaard. Zij 
zullen met theater en muziek op een 
heel onverwachte manier een nieuwe 
betekenis van aan de psalmen geven. 

Op 21 april zullen er om 19u vespers 
gehouden worden rond een van de 
geëxposeerde werken. Meer informa-
tie: www.pknculemborg.nl/kerk-en-
wereld/kunst-in-de-kerk
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jongerenvieringen
Vaak is het lastig om een thema te vinden voor een 
jongerenviering. Of om leuke werkvormen voor tijdens 
die viering te vinden. Wellicht biedt de werkvormenda-
tabase van JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse 
Kerk in Nederland. In deze online database zijn veel 
creatieve werkvormen te vinden om uit te voeren tijdens 
club, catechese of viering. Ook zijn er kant- en klare vie-
ringen te vinden en is er de mogelijkheid om zelf leuke 
vieringen te uploaden en zo te delen met de rest van 
Nederland. Registatie is verplicht, maar wel gratis. Voor 
meer informatie www.jop.nl/werkvormen 
De jury over 150 psalmen vrij: ‘Vanaf 1962 vertaalt de 
auteur psalmen. Maar hij voelt te goed hun ware bete-
kenis aan om dat letterlijk te doen. Daarom neemt hij 
de vrijheid die de  teksten verdienen. De prachtige taal 
maakt hen poëzie die iedereen raakt, en het vaak kunst-
matige onderscheid tussen geloof en ongeloof over-
stijgt. Kunst laat meer van God zien dan het sluitende 
bewijs van zijn bestaan ooit zou kunnen.’

huub oosterhuis wint Prijs 
religieuze boek 2012 met 150 
psalmen vrij
Huub Oosterhuis heeft de Prijs Religieuze Boek 2012 
gewonnen met 150 psalmen vrij en voor zijn hele oeuvre. 
Hij deelt de prijs met Mark Rotsaert, die won met zijn 
boek Geestelijke onderscheiding van Ignatius van Loyola 
(Averbode). 

bezinning op Psalmen
Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft haar website 
www.meeroverdebijbel.nl uitgebreid met een nieuwe e-
cursus. Ditmaal over de Psalmen. Het thema is Zing, bid, 
fluister, schreeuw – wijze woorden uit de psalmen. Mensen 
kunnen zich met behulp van de cursus (opnieuw) bezinnen 
op de betekenis van zeven psalmen. Steeds komt context, 
meditatieve omgang, poëzie en muziek aan de orde. Daar-
naast biedt de website ook beeld, geluid en film. Zo begint 
ieder hoofdstuk van de cursus een filmpje waarin de psalm 
wordt voorgelezen door bekende acteurs als Hadewych 
Minis. Ook zijn er bij iedere psalm vragen en opdrachten te 
vinden. Een nieuwe versie van Psalm 150 is te downloaden 
als bladmuziek en te zien en te beluisteren.

hymnologiecongres in 
amsterdam
In augustus 2013 is in Amsterdam het 
tweejaarlijks congres van Internationale 
Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie, een 
gezelschap met onderzoekers uit geheel 
Europa en daarbuiten. De reden dat dit 
congres in 2013 in Amsterdam plaatsvindt 
is het verschijnen van het nieuwe protes-
tantse liedboek. Naast lezingen, vieringen 
en zangsessies is er de mogelijkheid om 
lopend of net-afgerond hymnologisch 
onderzoek te presenteren in een zoge-
noemde short presentation (ca. 20 minu-
ten). Onderzoekers in Nederland en Vlaan-
deren worden uitgenodigd hun onderzoek 
te presenteren. Contact: m.j.m.hoondert@
tilburguniversity.edu 

Theologie 
verdwijnt uit 
Leiden
Er komt nu definitief 
een einde aan de studie 
godgeleerdheid aan de 
universiteit Leiden. Kort na 
de oprichting van de uni-
versiteit in 1575 werden 
godgeleerdheid en rech-
ten gedoceerd.
Decaan Wim van den Doel 
van de faculteit geestes-
wetenschappen spreekt 
mediaberichten tegen dat 
godgeleerdheid opgaat in 
een bredere studie.
Men kreeg in Leiden de laat-
ste jaren minder studenten 
door het vertrek van de predi-
kantenopleiding van de Pro-
testantse Kerk in Nederland. 
Predikanten voor die kerk wor-
den nu nog alleen opgeleid in 
Amsterdam en Groningen.
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kerkenbeurs 
noord-nederland
In 2011 vond in Drachten de eerste 
editie plaats van de Kerkenbeurs 
Noord-Nederland. Op 8 en 9 maart 
2013 wordt de tweede editie gehou-
den. Naast presentaties, workshops, 
seminars en demonstraties is er een 
uitgebreid podiumprogramma. De 
Kerkenbeurs richt zich wat bezoekers 
betreft op kerkbestuurders, vrijwil-
ligers en voorgangers uit kerken, 
gemeenten en parochies. Het beurs-
concept heeft geen voorkeur voor 
welke kerkelijke stroming dan ook.

kerk wordt memorarium
De Sint Jan de Doperkerk in Arnhem wordt het eerste 
memorarium van Nederland. Dit is volgens de initiatief-
nemers een spirituele belevingsruimte en gedenkplaats 
in de breedste zin van het woord. In de kerk kunnen 
bijvoorbeeld grafkelders, een urnenmuur, een crypte 
en gebeds- en gedenkruimtes gevonden worden. Ook 
kan men er terecht voor uitvaarten, herdenkingen en 
afscheidsbijeenkomsten. Het bisdom Utrecht heeft deze 
week ingestemd met de verkoop van de kerk aan twee 
ondernemers. Zij willen meer leegstaande kerken om-
vormen tot memoraria. In het voorjaar van 2013 zal het 
pand in Arnhem geopend worden. 

guus kuijer 
schrijft bijbel voor 
ongelovigen
Schrijver Guus Kuijer heeft een ‘Bij-
bel voor ongelovigen’ geschreven 
zodat de mensen die niet gelovig 
zijn toch in aanraking komen met ‘de 
allermooiste verhalen uit de wereld-
literatuur’.
Genesis is de familiegeschiedenis 
van een groep koppige mensen on-
der leiding van Abraham, die vanuit 
Irak in Egypte terechtkomt. Het boek 
bevat ook de verhalen over Adam, 
Eva en de slang, over de zondvloed 
en de toren van Babel. 
Al die verhalen vertelt Kuijer op-
nieuw, vanuit het perspectief van een 
zoon of een vrouw, een verschop-
peling of een bastaard, en daardoor 
worden de bekende verhalen nieuw 
en verrassend. Zowel voor wie de 
Bijbel kent als voor wie er nooit in 
las is De Bijbel voor ongelovigen een 
reis door een bekende wereld die 
ons toch zo vreemd is. 
In 2012 won Guus Kuijer (1942) de 
Astrid Lindgren Memorial Award, de 
belangrijkste prijs ter wereld voor 
een kinderboekenschrijver, voor 
zijn volledige oeuvre. Ook schreef 
hij veel boeken voor volwassenen 
zoals Hoe een klein rotgodje God 
vermoordde en Het doden van een 
mens over het proces van Johannes 
Calvijn tegen Michel Servet.

BerichtenBerichten

een speciaal 
welkom...
… voor de luisteraars van de kerktele-
foon. Even leek het erop alsof die zin 
niet meer zou klinken in de Neder-
landse kerken. Eind januari 2013 is 
namelijk de mogelijkheid om via een 
analoge inbelverbinding te luisteren 
naar de kerktelefoon verdwenen. 
Solcon heeft echter samen met Strea-
mit een alternatief opgezet, waardoor 
ruim 8.000 gebruikers via een ADSL-
verbinding naar de kerktelefoon 
kunnen luisteren. Solcon levert het 
abonnement inclusief gratis installatie 
van een modem. Hierdoor kunnen de 
mensen die thuis aan de kerktelefoon 
gekluisterd zaten, nog steeds blijven 
meevieren. 
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de amsterdamse nassaukerk werd in 1926 gebouwd, 
vrijstaand. maar nu is er niet veel ruimte naast de kerk meer 
over en staat ze ingeklemd tussen woonblokken, de de 
Wittenkade en de de Wittenstraat. er is op de hoek van de 
kerk nog net plaats voor een boom. met een paar stappen 
ben je van de straat in de kerkzaal. maar deze locatie sluit 
wel mooi aan bij het streven van deze kerk die nadrukkelijk 
‘kerk in en met de buurt’ wil wezen. ze is zo ingebouwd dat 
ze moeilijk meer uit die buurt is los te pellen.

Kunstvesper in de 
Amsterdamse Nassaukerk

beelden, 
klanken en

gelaagde woorden
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h
et streven, ‘kerk in en met de buurt’, 
krijgt op tal van manieren vorm, te-
veel om hier op te sommen. Naast de 
vieringen is er een veelzijdig pakket 

activiteiten voor dak- en thuislozen, een serie 
kringen over De-bijbel-meemaken tot Kerk-en-
kroeg, een filmhuis, theatervoorstellingen, lite-
ratuurbesprekingen, Cantatediensten en Taizé-
vieringen. Feesten kunnen ze er ook, van een 
Midwinterbuurtfeest tot een Pinksterfestival. 
Heilig Vuur West is een pilot voor nieuwe vor-
men van kerkelijke presentie in een aan de Nas-
saukerk toegevoegde wijk.

kunst
Aan dit scala is een goed jaar geleden een 
Kunstvesper toegevoegd. Op vier zondagmid-
dagen van het jaar om 16.00 uur vinden die 
plaats in de grote kerkzaal. Het idee is dat 
er in die bijeenkomst verschillende vormen 
van kunst met elkaar in dialoog worden ge-

bracht aan de hand van een gemeenschap-
pelijk thema. Zo kwamen in het verleden 
aan de orde Vertrouwen, Licht en donker, 
Moed, Worden als een kind – open en ont-
vankelijk. De kunstvormen waren tot nu toe 
beeldende kunst, instrumentale muziek en 
poëzie. De achterliggende gedachte is dat ‘... 
kunst en religie raakvlakken hebben: beide 
geven ze uitdrukking aan wat groter is dan 
wijzelf. Beelden, klanken en gelaagde woor-
den nemen ons mee naar wat onzegbaar is.’
De orde van dienst van deze bijeenkomsten 
heeft oppervlakkig niet veel relatie met die 
van de monastieke vespers. Die ligt meer op 
de basale laag van de verstilling. Het begin-
sel is dat de kunst alle aandacht moet kri-
jgen en er geen samenzang en gebeden en 
weinig teksten aan te pas moeten komen. Er 
zijn meerdere perioden van stilte ingelast als 
ruimte voor de gedachten en gevoelens die 
de kunstwerken oproepen, ‘overweging in 
stilte’. De kunstenaar zelf of anderen geven 
vooraf korte toelichtingen, maar voor de rest 
is het woord aan de kunst zelf. Een lezing 
komt wel voor, maar alleen als een kunst-
werk daar direct aanleiding voor geeft. Wat 
niet ontbrak was een zegen aan het einde 
van de samenkomst. 
Het kerkgebouw zelf leent zich er goed voor 
deze presentaties. Voorin bevinden zich de 
kansel en het orgel tegen de wand, boven 
elkaar. Ervoor is een ruim open podium, 
groot genoeg voor koor en orkest van een 
Bach-cantorij, zoals op deze zondag. Het ver-
dere liturgisch meubilair is verplaatsbaar. De 
bezoekers zitten ongeveer rond dit podium 
in een min of meer vierkante ruimte, die een 
vriendelijke, lichtvoetige indruk maakt. De 
kerk is destijds gebouwd als gereformeerde 
kerk, maar mist de strenge stijl van die mo-
daliteit. Ronde bogen overkoepelen de drie 

feesten kunnen ze er ook, van 
een midwinterbuurtfeest tot 
een Pinksterfestival

gelaagde woorden
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de tekst wordt niet uitgelegd. 
het wordt aan de bezoekers 
overgelaten welke gedachten 
zij bij de woorden hebben

balkons. Er is veel betimmering en een grote 
lichtkroon domineert het midden van de 
zaal.  
Wie de publiciteit van de kerk erop naslaat 
ziet dat dit podium plaats biedt aan een bon-
te en rijke reeks van evenementen en pre-
sentaties. In deze traditie past deze reeks van 
‘kunstvespers’. We volgen nu de onderdelen 
van de door ons bezochte bijeenkomst. Het 
thema is Moeder Aarde.

het aandeel muziek
Er worden twee muziekbijdragen geleverd: 
de Sinfonia uit cantate BWV 35 en – later in 
het programma – de volledige cantate BWV 
180 ‘Schmücke dich, o liebe Seele’, beide van 
Johann S. Bach. Het Bach Ensemble Amster-
dam is verantwoordelijk voor de uitvoering. 
Het gaat om het eerste optreden van dit net 
begonnen gezelschap, dat is samengesteld 
uit amateurmusici, zowel zangers als in-
strumentalisten, met een hoog muzikaal en 
technisch niveau. Voor deze gelegenheid is 
het ensemble aangevuld met een aantal pro-
fessionele solisten. Het geheel wordt geleid 
door Paulien Kostense die haar muzikale be-
doelingen op overtuigende wijze op de mu-

sici weet over te brengen. 
De Sinfonia, die wordt uitgevoerd aan het be-
gin van de kunstvesper, is een vrolijke com-
positie voor instrumentaal ensemble. Het 
kleine, op het podium geplaatste orgel speelt 
hierin een belangrijke rol. In het program-
maboekje wordt dit stuk om die reden dan 
ook een ode aan ‘moeder orgel, de koningin 
der instrumenten’ genoemd. 

beeldende kunst
Al bij binnenkomst van de kerk hebben wij 
ze ontdekt: de zeven pastellen over ‘moeder 
aarde’ die opgehangen zijn aan één van de 
wanden van de kerk. De kunstwerken zijn 
van de hand van Franz Kalab, een in Wenen 
geboren kunstenaar die woont in Amster-
dam, niet ver van de Nassaukerk. De pas-
tellen verbeelden in de meeste gevallen 
landschappen of vrouwelijk naakt. In de bi-
jschriften lezen we dat de werken verwijzen 
naar ‘de geschiedenis van het menselijk be-
wustzijn’, met de nadruk op ‘de vrouwelijke 
bijdrage’ daaraan. 
In de mondelinge toelichting die de kunstenaar 
er na het verklinken van Bachs Sinfonia over 
geeft, begrijpen we dat landschappen in oude 
tradities werden opgevat als voorbeelden van 
een creatieve ‘moederlijke macht’ die geplant 
was in ‘moeder aarde’. Hij meent verder dat – an-
ders dan in tal van andere culturen – niet alleen 
mannen, maar ook vrouwen aanzien genoten 
bij de hunebedbouwers, 5000 jaar geleden. En 
dat Paulus mannen en vrouwen oproept sámen 
hun weg te zoeken. Wat de factor macht betreft: 
macht komt volgens de kunstenaar tot uitdruk-
king in het dragen van verantwoordelijkheid 
voor anderen. 
Helaas is de verstaanbaarheid van de spreker 
niet toereikend om de hele toelichting goed te 
kunnen begrijpen. 

Poëzie
Daarna volgt het gedicht ‘Dichterbij’ van Gabriël 
Smit dat duidelijk verstaanbaar en met een goe-
de dictie wordt gelezen door iemand die uit het 
publiek naar voren komt. De tekst wordt niet 
uitgelegd. Het wordt aan de bezoekers overgela-

een bonte en rijke reeks van 
evenementen en presentaties
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orde van de kunstvesper
Aansteken van kaarsen
Sinfonia van Johann S. Bach voor instrumentaal ensemble

Stilte

Toelichting van Franz Kalab op zijn pastellen 

Stilte

Gedicht: Dichterbij van Gabriël Smit

Stilte

Schriftlezing: Matteüs 22, 1-10

Stilte

Cantate ‘Schmücke dich’ van Johann S. Bach voor koor, instrumen-
ten en solisten

Stilte

Zegen

ten welke gedachten zij bij de woorden hebben 
en welke betekenis zij daaraan willen geven. 
Wij, verkenners, horen er een relatie in met en-
kele hiervoor summier aangeduide gedachten 
van Franz Kalab over moederschap en moeder 
aarde. Gabriël Smit spreekt in zijn gedicht na-
melijk van ‘dankbaar vruchtvlees’, ‘mijn moe-
ders bloedverlies’, ‘geboortegrond’ en ‘de bin-
nenste lippen van de aarde’. 

voorbereiding op de cantate
Voorafgaande aan de cantate leest dominee 
Klaas Holwerda, predikant van de Nassauge-
meente, eerst een fragment uit het Evangelie. 
Hij vult de lezing aan met een eveneens gespro-
ken ‘opmaat’.   

Lezing
De lezing is genomen uit Matteüs 22, daarvan 
de verzen 1 tot en met 10: de gelijkenis van een 
bruiloftsfeest. We horen dat voor dit feest uit-
eindelijk alle mensen, zowel goede als slechte, 
worden uitgenodigd. Dit verhaal is door Johann 
Franck in 1649 verwerkt tot het avondmaalslied 
‘Schmücke dich’, o liebe Seele’. Het wordt gezon-
gen op een melodie die Johann Crüger in het-
zelfde jaar 1649 schreef. Dit ‘koraal’ als eenheid 
van tekst en melodie vormt de basis van Bachs 
gelijknamige ‘koraalcantate’ die hier vandaag 
wordt uitgevoerd. Een Nederlandse bewerking 
van het koraal (of lied) is te vinden in Gezang 
355 uit het Liedboek voor de Kerken:´Ziel, mijn ziel, 
aanvaard uw luister’.

Opmaat
De ‘opmaat’ leidt rechtstreeks naar de cantate. 
De dominee legt uit dat strijkers en blazers el-
kaar in deze compositie wel afwisselen (bijvoor-
beeld in het ritornel van het openingskoor), maar 
elkaar niet bevechten. Ze vullen elkaar aan en 
verenigen zich zelfs. Dit is slechts een voorbeeld 
van een mogelijke uitleg of vertolking van een 
belangrijk aspect van de cantate: een hongeren 
en dorsten naar elkaar, als een verlangen over 
en weer. De hoofdbeweging is: de hemel gaat 
tot de aarde in, God houdt herberg met de men-
sen. We gaan nu luisteren naar bruiloftsmuziek, 
waarin hemel en aarde elkaar raken.

Cantate
De cantate eist in deze bijeenkomst de meeste 
aandacht op. Dat is al te zien als blijkt dat het 
podium maar net groot genoeg is om ruimte te 
bieden aan alle zangers en spelers die deze com-
positie uitvoeren. Een fantastisch gezicht! 
Het is niet onze bedoeling deze Verkenning te 
gebruiken voor het recenseren van een muzie-
kuitvoering. Maar we willen hier wel beweren 
dat het Bach Ensemble Amsterdam, met de toe-
gevoegde solisten, een prima prestatie heeft ge-
leverd! Ook de luisteraars om ons heen hebben 
dit kennelijk zo ervaren: hun concentratie was 
haast tastbaar! De participatie werd nog bevor-
derd doordat men de Duitse tekst, aangevuld 
met een Nederlandse vertaling, in het program-
maboekje kon volgen. 
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Terugreis
Achteroverleunend tijdens de 
reis naar huis bedenk je dat  
het huwelijk tussen kerkelijke 
viering en kunst wel op heel 
verschillende manieren kan wor-
den uitgewerkt en dat het een 
paar voetangels en klemmen 
heeft. Het christelijke gedachte-
goed en de kunst zijn alle twee 
krachtige uitingsvormen die niet 
zonder meer naadloos bij elkaar 
passen en zelfs om de aandacht 
kunnen strijden. 
In het pogen om de twee in een 
viering in een harmonieus ver-
band te brengen is het gevaar 
levensgroot dat men de een 
de ander laat buikspreken en 
de ander een boodschap in de 
mond legt die het gelijk van de 
boodschap van de eerste zou 
moeten bevestigen. Dan wordt 
het gewoon ordinair inpakken. 
Om dat te ontlopen kiest men 
nog al eens voor commentaarlo-
ze co-existentie en laat men het 

aan de bezoeker over om van 
het een of het ander te genieten 
en om eventuele verbanden 
te ontdekken. Met het nadeel 
dat een met duiding verwende 
kerkganger straks onbevredigd 
de kerkzaal verlaat. 'Wat daar 
de bedoeling van is, mag de 
lieve Heer weten'.
Gezegend de vieringarchitect of 
voorganger die een inhoudelijk 
sterk en overkoepelend thema 
weet te vinden waarbinnen zich 
beide vormen op een natuurlij-
ke manier laten onderbrengen, 
zonder te wringen of één van 
tweeën geweld aan te doen. 
Een thema dat verbindt. 
De presentatie van kunst die 
voor de eredienst is gemaakt is 
dan gemakkelijker begaanbaar. 
Hoewel het uitleggen van de 
teksten in de Bach-cantates 
voor de moderne mensheid een 
kunst apart blijft. 

de hoofdbeweging is: de 
hemel gaat tot de aarde in, 
god houdt herberg met de 
mensen.

andere onderdelen
De meest opvallende onderdelen van de kunst-
vespers zijn hiermee beschreven. Genoemd 
moeten nog worden het aansteken van kaarsen 
aan het begin van de bijeenkomst en de Zegen 
van Aäron (‘De Heer zegene u en Hij behoede u, 
…’) aan het einde ervan. Verder de momenten 
van stilte die tussen de onderdelen in acht wor-
den genomen. Het aansteken van de kaarsen, 
het uitspreken van de zegen en het houden van 
stilte zijn rituelen afkomstig uit een dienst van 
de heilige Schrift en de Maaltijd van de Heer en 
sommige andere liturgische vormen. Dit geldt 
vanzelfsprekend ook voor de eerder genoemde 
schriftlezing. In de vesper die we bijwonen zijn 
alleen déze elementen daaruit overgenomen, 
andere niet. Zo zijn er geen liederen voor de ge-
meente en geen gebeden.  

Het overzicht hiernaast laat een beknopte orde 
van de kunstvesper zien.

Tot slot
In het nagesprek met dominee Holwerda wordt 
ons verteld dat het Project Kunstvespers van de 
Nassaugemeente in een experimenteel stadium 
verkeert. In vorige edities van dit project werd 
meestal meegewerkt door niet meer dan één of 
twee instrumentalisten. Juist omdat de uitvoe-
ring van een Bach-cantate het bestek van een 
vesperviering eigenlijk te buiten gaat, is er nu 
voor gekozen hiermee verder te gaan in canta-
tediensten. Een bepaalde cantate wordt dan in-
tegraal opgenomen in de kerkdienst op zondag-
morgen.  ‹
Jan D. van Laar en Hans van Kampen zijn oud-redac-
tieleden van dit blad 
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op duizenden plaatsen in nederland 
komen op zondag (en soms op 
zaterdagavond) christenen samen 
om liturgie te vieren. zij doen dat in 
de kerkgebouwen van protestantse 
gemeenten en katholieke parochies, 
in de kapellen, aula’s of andere 
vierruimten van ziekenhuizen, 
verpleeghuizen en andere zorgcentra, 
of in die van kloosters en huizen van 
bewaring. maar daarnaast zijn er sinds 
het eind van de jaren zestig van de 
vorige eeuw in nederland tientallen 
gemeenschappen ontstaan waar 
liturgie gevierd wordt buiten een 
officieel kerkelijk verband. hoe doen 
zij dat?

vieren in vrij verband
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v
eel van deze gemeenschappen hebben 
een rooms-katholieke oorsprong. Zij 
zijn voortgekomen uit katholieke ge-
meenschappen die naar vernieuwing 

streefden, maar daarbij op enig moment op de 
grenzen van de kerkelijke regelgeving zijn ge-
stuit en vervolgens hun weg zelfstandig hebben 
voortgezet. Andere gemeenschappen hebben 
vanaf het begin een oecumenische opzet gehad 
en vielen daardoor in kerkordelijk opzicht tus-
sen de wal en het schip: zij waren noch rooms-
katholiek noch hervormd noch gereformeerd 
of wat dan ook, zij waren het eigenlijk allemaal 
tegelijk. Deze gemeenschappen hebben met el-
kaar gemeen dat zij buiten het verband van een 
groter kerkgenootschap vallen en daarmee ook 
buiten de kerkorde van enige gevestigde kerk. 
Enkele van die gemeenschappen hebben zich-
zelf en hun wijze van liturgievieren in de afge-
lopen jaargang van Eredienstvaardig voorgesteld: 
de Studentenekklesia, de Dominicuskerk en de 
basisgemeente De Duif, alle drie te Amsterdam.
Door de behoudende koers die de leiding van 
de Nederlandse rooms-katholieke bisdommen 
volgt en waarin naleving van de officiële litur-
gische voorschriften een van de speerpunten 
vormt, neemt het aantal gemeenschappen ‘bui-
ten kerkelijk verband’ de laatste jaren in hoog 

tempo toe. Vaak is juist de stijl van liturgievieren 
het punt waarop de spanningen zich toespitsen. 
Terwijl ik dit artikel schrijf, dient zich weer een 
nieuw voorbeeld daarvan aan: de gemeenschap 
rond de Tilburgse studentenkerk Maranatha, 
rooms-katholiek van oorsprong maar oecume-
nisch van geest en van stijl van vieren, heeft, na 
de benoeming van een nieuwe rooms-katholieke 
studentenpastor en het aanhalen van de liturgi-
sche teugels, besloten om vanaf januari 2013 op 
een andere plaats en buiten het verband van het 
rooms-katholieke bisdom van ’s-Hertogenbosch 
haar vieringen voort te zetten. 

verschillen in oorsprong
De bedoelde gemeenschappen hebben verschil-
lende oorsprongen en die werken vaak door in 
hun stijl van liturgievieren. Ik onderscheid voor 
het gemak zeven typen. De eerste zijn wat ik, 
kort door de bocht, ‘vrijgemaakte parochies’ 
noem. Daarmee bedoel ik gemeenschappen 
die zijn ontstaan uit een parochie die door de 
eigen koers, veelal vooral in de liturgie, in con-
flict raakte met de bisschop en daarom op een 
bepaald moment besloot ‘op eigen gelegenheid’, 
dat wil zeggen buiten verantwoordelijkheid van 
de bisschop, verder te gaan. Een vroeg voorbeeld 
daarvan is de Streekparochie ’t Eikske in het 
Limburgse Schaesberg, die ontstond nadat de 
priester Ed Miedema in 1968 in conflict raakte 
met de bisschop van Roermond, en een heel re-
cent voorbeeld van een ‘vrijgemaakte parochie’ 
is de San Salvatorgemeenschap in Orthen (’s-
Hertogenbosch), die haar ‘vrijgevochten’ manier 
van kerk-zijn in gevaar zag komen toen in okto-
ber 2011 de Bossche hulpbisschop Rob Mutsaerts 
tot haar nieuwe pastoor werd benoemd en die 
daarom als ‘San Salvator in Beweging’ in een 
dagcentrum haar vieringen voortzet.
Een tweede type zijn de gemeenschappen die 
zijn voortgekomen uit vieringen die in de jaren 
zestig speciaal voor jongeren werden gehouden. 
Bij deze gemeenschappen ligt de eigen stijl van 
liturgievieren dus aan de oorsprong. Niet zelden 
vormt het koor (ooit begonnen als jongeren-
koor) het hart van de gemeenschap. Al dan niet 
na conflicten met de kerkelijke overheid werd 
de jongerenviering verzelfstandigd tot een ei-
gen gemeenschap. De oecumenische basisgroep 
Jonge Kerk te Roermond, die is ontstaan uit jon-
gerenvieringen van de kathedrale parochie in 
die bisschopsstad en in 2009 haar veertigjarig 
bestaan vierde, is hier een goed voorbeeld van. 
Een enigszins vergelijkbare oorsprong kent de 
Jongerenkerk Venlo.
Een derde type zijn de gemeenschappen die in de 
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jaren zeventig bewust als oecumenische basisge-
meenschap zijn gesticht en dus niet zijn voort-
gekomen uit een bestaande kerkelijke setting. 
Bekende voorbeelden daarvan zijn de Kritische 
Gemeente IJmond, in 1971 ontstaan rond Jan 
Ruijter, de basisgroep ‘De Vier Handen’ te Gro-
ningen, in 1974 ontstaan rond Herman Verbeek 
en Chris Fictoor, de Ekklesia Den Haag (1974), de 
oecumenische basisgemeente Apeldoorn (1976), 
de basisgemeenschap Exodus te Ede (1978), de 
basisgemeente Alkmaar (1978) en de basisbewe-
ging ‘De Werkplaats’ te Zwolle.
Een vierde type zijn de gemeenschappen die zijn 
gegroeid rond kloosterkerken of door religieu-
zen bediende parochiekerken en die op een be-
paald moment, hiërarchisch los van de orde of 
congregatie (maar vaak wel nog met haar steun), 
zijn verder gegaan. Een vroeg voorbeeld daarvan 
is de Dominicusgemeente te Amsterdam, ooit 
een door paters dominicanen bediende parochie 
van het bisdom Haarlem, die na een conflict met 
dat bisdom een eigen weg ging, met steun van 
de dominicanen, en een recent voorbeeld is het 
Augustijns Centrum de Boskapel te Nijmegen, 
dat tot 2009 verbonden was aan een augustijnse 
kloostergemeenschap, maar zelfstandig verder 
ging toen de laatste augustijnen Nijmegen ver-
lieten. De Dominicusgemeente te Amsterdam 
vormde in 2010 weer de inspiratiebron voor de 
Haagse Dominicus.
Een vijfde type zijn de studentenkerken in uni-
versiteitssteden, die vanaf de jaren 60 liturgische 
experimenteerplaatsen waren en al snel kozen 
voor een oecumenische stijl van vieren. Door-
gaans werden zij decennialang getolereerd door 
de kerkelijke leiding, maar niet altijd: in Am-
sterdam kwam het al in 1970 tot een conflict met 
het bisdom Haarlem. Door het striktere beleid 
van de Nederlandse bisschoppen staat de speel-
ruimte van andere studentenkerken de laatste 
jaren sterk onder druk: in Utrecht heeft het 
aartsbisdom in 2008 de medewerking beëindigd 
aan het oecumenische studentenpastoraat en in 
Tilburg kondigt zich nu ook een breuk aan. Dat 
heeft de studentenkerken er niet van weerhou-
den de eenmaal ingeslagen weg voort te zetten: 
de Amsterdamse Studentenekklesia, die sinds 
2011 viert in De Nieuwe Liefde te Amsterdam, en 
de Oekumenische Studentengemeente Utrecht, 
officieel een buitengewone wijkgemeente van 
de Protestantse Gemeente Utrecht, zijn tot de 
dag van vandaag belangrijke broedplaatsen van 
liturgische vernieuwing.
Een zesde type zijn de nieuwe gemeenschappen 
die de laatste paar jaren zijn ontstaan onder in-
spiratie van de Amsterdamse Studentenekkle-

sia. Zij richten zich in hun stijl van vieren ook 
doorgaans naar het Amsterdamse voorbeeld. 
Niet zelden zijn zij opgericht als antwoord op 
de restauratieve tendens in de rooms-katholieke 
kerk, die het in gewone parochiekerken steeds 
moeilijker maakt om te zoeken naar een nieuwe 
taal en nieuwe vormen voor de liturgie. Soms 
dragen deze gemeenschappen ook de naam Ek-
klesia (de Westfriese Ekklesia te Wognum, die al 
in 2000 van start ging, en de Ekklesia Breda uit 
2010 en de Ekklesia Twente uit 2011), soms dra-
gen zij andere namen, zoals de Stichting De Zijp 
te Arnhem, begonnen in 2007, en de Stichting 
Oecumenische Vieringen Eindhoven (2010).
Het zevende type ten slotte zijn de oecumeni-
sche huisgemeenten die her en der, vooral in 
een aantal steden, zijn ontstaan. Zij zijn het 
minst zichtbaar en ook het minst georganiseerd. 
Je moet al toevallig van hun bestaan weten of 
uitgenodigd worden om een keer te komen mee-
vieren. Hun stijl van vieren ken ik alleen door 
eigen sporadische waarneming.

eigen stijl van vieren
De beschreven gemeenschappen behoren niet 
tot een groter officieel kerkelijk verband, maar 
zij proberen het sektarische isolement te vermij-
den en zoeken daarom elkaar op, om samen te 
komen tot een ‘bezield verband’ – een geliefde 
term van Huub Oosterhuis – van vernieuwend 
kerkzijn. Sommige zijn aangesloten bij de Basis-
beweging van Kritische Groepen en Gemeenten 
in Nederland, de meeste echter niet.
Behalve hun vrije kerkelijke status hebben de 
gemeenschappen nog meer met elkaar gemeen. 
In hun geloofsovertuiging geven zij ruimte aan 
vrijzinnigheid; zij houden niet strak vast aan 
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overgeleverde geloofsopvattingen en dogmati-
sche formuleringen, maar zijn bereid de chris-
telijke traditie kritisch te onderzoeken. Daarbij 
willen zij zich vooral laten herbronnen vanuit 
de Schrift. Verschillende gemeenschappen ken-
nen dan ook een bijbels leerhuis. Tegelijk zijn zij 
sterk maatschappelijk geëngageerd. Zij willen 
zich inzetten voor maatschappelijke gerechtig-
heid, dichtbij en ver weg, en zij schuwen daarbij 
– anders dan de meeste gewone gemeenten en 
parochies – het politieke engagement niet. Ook 
zijn zij begaan met de emancipatie van mensen 
die in kerk en samenleving lang zijn achterge-
steld en dat nog worden. Zij kiezen principieel 
voor het voorgangerschap van vrouwen én man-
nen en zegenen levensverbintenissen in tussen 
mensen van hetzelfde geslacht. De gemeen-
schappen kennen bovendien een grote oecume-
nische openheid: iedereen is welkom, ook in de 
tafeldienst, en er wordt niet naar een doopbe-
wijs of kerklidmaatschap gevraagd.
Dit alles werkt uiteraard door in de stijl van litur-
gievieren en in de verkondiging. Er bestaat geen 
uniforme orde van dienst in de beschreven ge-
meenschappen en er zal zelfs geen eensluidende 
opvatting bestaan over wat liturgie is. Maar er 
zijn wel enkele gemeenschappelijke lijnen aan 
te wijzen. 
Om te beginnen valt op dat de meeste gemeen-
schappen in elke bijeenkomst (die is bij som-
migen wekelijks, bij anderen tweewekelijks of 
maandelijks) een viering van Woord én Tafel 
hebben. Hier werkt ongetwijfeld door dat veel 
van de gemeenschappen een katholieke oor-
sprong hebben. De gereformeerde traditie om 
slechts enkele malen per jaar avondmaal te 
vieren vindt maar in enkele van de genoemde 
gemeenschappen navolging. Zo heeft de Oecu-
menische Basisgemeente Apeldoorn slechts af 
en toe een tafeldienst.
De liturgie kent in alle gemeenschappen een 
sobere basisstructuur. Er is een inleiding met 
eventueel een klein ritueel element, zoals het 
ontsteken van een kaars, en een gebed. Daarna 
volgt de woorddienst, met lezingen en over-
weging (hier en daar ‘preek’ genoemd of ook 
‘woord’ of ‘toespraak’), en daarna de tafeldienst. 
Sommige gemeenschappen volgen de katholie-
ke traditie, waar de voorbeden de woorddienst 
afsluiten, andere laten de voorbeden volgen op 
de tafeldienst. In veel gemeenschappen is er 
ruimte om voorbeden spontaan uit de vierende 
gemeente te laten klinken of om voorbeden in 
een intentieboek te noteren. Een zegenbede en 
een slotlied sluiten overal de viering af. Jongere 

elementen uit de liturgiegeschiedenis, zoals de 
boeteritus (schuldbelijdenis) en de geloofsbelij-
denis, worden vrijwel overal weggelaten. In alle 
gemeenschappen wordt gestreefd naar inclusief, 
dus niet eenzijdig mannelijk, taalgebruik en 
vaak wordt naar joodse traditie het gebruik van 
de godsnaam vermeden.
Liederen zijn overal een belangrijk en intrinsiek 
onderdeel van de liturgie: zij zijn voluit liturgie 
en niet slechts ‘opluistering’. De meeste gemeen-
schappen hebben een eigen koor of schola, som-
mige danken zelfs hun ontstaan daaraan. Overal 
is er aandacht voor een verzorgde liturgische 
zang, afgestemd op de thematiek en de sfeer van 
de viering. Geput wordt in het merendeel van 
de gemeenschappen uit het oeuvre van Huub 
Oosterhuis, bij elkaar gebracht in het Verzameld 
Liedboek. Ook andere eigentijdse liturgische ge-
zangen, bijvoorbeeld van Henk Jongerius of uit 
de bundel Tussentijds, klinken er, of liederen van 
Taizé en Iona. In sommige gemeenschappen 
wordt ook nieuw liedmateriaal ontwikkeld.
In de woorddienst klinken vrijwel nergens alle 
drie de lezingen van de klassieke rooms-katho-
lieke of andere leesroosters. De meeste gemeen-
schappen volgen het oecumenisch leesrooster 
en kiezen dan één Schriftlezing uit, soms ver-
gezeld van een niet-bijbelse tekst: een gedicht 
of een tekst uit een andere religieuze traditie. 
Sommige gemeenschappen werken met thema-
tische cycli van telkens enkele weken, waarbij 
schriftlezingen bij het thema worden gezocht of 
waarbij teksten worden gelezen uit één bijbel-
boek, soms in aansluiting bij de synagogale le-
zing van een boek uit de Hebreeuwse bijbel. Wel 
wordt in vrijwel alle gemeenschappen rekening 
gehouden met de twee cycli van sterke tijden in 
het liturgisch jaar: advent/kersttijd en veertigda-
gentijd/paastijd. 
In alle gemeenschappen leeft de opvatting dat 
het niet om de voorganger gaat, maar om de vie-
rende gemeenschap. De voorganger vervult zijn 
of haar rol namens die gemeenschap. Hij of zij 
moet de viering kunnen dragen en moet in staat 
zijn in de verkondiging de Schriften uit te leg-
gen. Daarom wordt in de meeste gemeenschap-
pen van de voorganger verwacht dat hij of zij 
een volwaardige theologische opleiding heeft 
voltooid. Belangrijk is bovendien dat hij of zij 
zich gedragen kan weten door de gemeenschap. 
Er wordt geen voorganger van bovenaf aan de 
gemeenschap opgelegd en in de meeste gemeen-
schappen wordt ook niet gehecht aan een of-
ficiële ambtswijding, ordinatie of bevestiging 
van de voorganger. Sommige gemeenschappen, 
zoals de Basisgemeente De Duif te Amsterdam, 
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kennen een systeem van jaarlijks gekozen vrij-
willige voorgangers. 
Het gedeelde voorgangerschap van de gemeente 
wordt in veel gemeenschappen uitgedrukt door-
dat naast de theologisch geschoolde voorganger 
ook altijd anderen uit de gemeenschap mee 
voorgaan. Deze worden dan soms aangeduid als 
‘medevoorganger’ of ‘tweede liturg’. Ook wordt 
de viering vaak door een groep uit de gemeen-
schap voorbereid. Dat is vooral het geval bij the-
matische cycli. De gemeenschap wordt hier en 
daar ook bij de voorbereiding betrokken door 
middel van preekgesprekken. 
De gedachte van het gedeelde voorgangerschap 
komt vooral tot uitdrukking in de vormgeving 
van de tafeldienst. Vrijwel nergens staat alleen 
de voorganger achter de tafel, maar wordt een 
kleine kring gevormd van vertegenwoordigers 
van de gemeenschap. Waar de ruimte het toe-
laat, zoals in de Janskerk te Utrecht (Oekumeni-
sche Studentengemeente) en in huisgemeenten, 
schaart zelfs de hele vierende gemeenschap zich 
rond de tafel. Op veel plaatsen komt het gedeel-
de voorgangerschap ook tot uitdrukking in het 
gebruik van gezongen tafelgebeden, waarvan 
grote gedeelten of zelfs de hele tekst door de vie-
rende gemeenschap samen gezongen kunnen 
worden.
In het gebruik van liturgische kleding, liturgi-
sche kleuren en andere symbolen zijn de meeste 
gemeenschappen aanvankelijk nogal terughou-
dend geweest, waarschijnlijk vooral uit reactie 
op de overdaad die zij uit hun katholieke ver-
leden kenden. Hier en daar draagt de voorgan-
ger wel (weer) een liturgisch gewaad, een ge-
bedsmantel of alleen een stola. Ook het gebruik 
van liturgische kleuren in de aankleding van 
de ruimte lijkt terug te keren. Kaarsen worden 
vrijwel overal gebruikt, vaak ook de paaskaars 
en een adventskrans. Bij de voorbeden wordt 
in veel gemeenschappen ook weer wierook ge-
brand. Sommige gemeenschappen maken ge-
bruik van bloemstukken of kunstobjecten die 
aansluiten bij het thema van de viering. 
De inrichting van de liturgische ruimte is wis-
selend, want die is uiteraard afhankelijk van de 
beschikbare locatie. Sommige gemeenschappen 
beschikken over een eigen kerkgebouw, andere 
huren een aula of zaal af en zijn dus beperkt 
in hun mogelijkheden. Doorgaans wordt wel 
geprobeerd in de dispositie van de ruimte tot 
uitdrukking te brengen dat men vierende ge-
meenschap wil zijn, bijvoorbeeld door de stoe-
len zoveel mogelijk in een (halve) kring rond het 
liturgisch centrum te plaatsen.

 
Er wordt in Nederland op steeds meer plaatsen 
liturgie gevierd buiten een officieel kerkelijk 
verband. Maar de vierende gemeenschappen we-
ten zich wel verbonden met elkaar en met de 
Eeuwige, in een bezield verband. Zij vieren in 
een verband van vrijheid.  ‹
Prof.dr. Peter Nissen is hoogleraar Spiritualiteitsstudies 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
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geraakt

Coventry Cathedral is de spil van een wereldwijd netwerk van verzoening en vrede, de 
‘Community of the Cross of Nails’ (www.crossofnails.org). Zie ook de foto op de voorpa-
gina.

Toen Elia dat hoorde, sloeg hij 
zijn mantel voor zijn gezicht. Hij 
kwam naar buiten en ging in 
de opening van de grot staan, 
en daar klonk een stem die tot 
hem sprak: ‘Elia, wat doe je 
hier?’ (1 Koningen 19,13)
Liturgie neemt je mee naar de 
opening van de grot, tastend 
met de mantel voor je gezicht. 
En opeens word je geraakt, 
worden onverhoeds beelden 
wakker geroepen die je treffen, 
wordt de mantel gelicht...
In deze serie vragen we ver-
schillende auteurs om een 
dergelijk raakmoment te be-
schrijven. 
In dit nummer: Henk Gols, pre-
dikant te Nijmegen.

Liturgie is meer dan de woor-
den en gebaren in een kerk-
dienst van een uur. De gang 
naar de kerk is al liturgie. De 
kerkruimte, mits eerbiedig 
gebouwd en ingericht, spreekt 
voordat er een woord gezegd 
is. Nog lang houden de stenen 
van het huis de gebeden en 
de gezangen vast van de ge-
meente die er samenkwam en 
-komt.

Hoezeer de stenen spreken en 
de ruimte vervoert, beleefde ik 
vorig najaar in Coventry.
De binnenstad van Coventry 
is in november 1940 door een 
Duits bombardement ver-
woest. De innovatief bedoelde 
nieuwbouw van na de oorlog 
heeft nu al zijn tijd gehad. Met 
uitzondering van de kathe-
draal, die zestig jaar geleden 
gebouwd werd naast de ruïnes 
van de oude.

Wie de kathedraal betreedt, 
heeft de ruïnes achter zich. 
Kijk je achterom, dan blijf je 
door de reusachtige glazen 
achterwand de puinhoop zien. 
Het verleden is een litteken dat 
niet meer verdwijnt. Maar de 
kerkruimte nodigt uit tot een 
beweging naar voren, richting 
koorgestoelte en altaar. De 
hoge wand boven het altaar is 
bekleed met een doek, waarop 
groot de verrezen Christus is 
uitgebeeld. Zijn littekens zijn 
zichtbaar. Maar hij is geen 
slachtoffer: in hem worden 
alle pijn en verdriet begrepen 
en getransformeerd. Waag je 
je aan de pelgrimage naar de 
Christusfiguur, dan zie je, als 
je om je heen kijkt, tot je ver-
rassing het ene na het andere 

hoge gebrandschilderde raam. 
Niet als je op de drempel blijft, 
vastgekit aan het verleden, 
maar als je naar voren loopt, 
manifesteren zich telkens op-
nieuw bronnen van licht en 
kleur. Boven de koorbanken 
zijn motieven van doornenkro-
nen aangebracht, niet zwaar 
en deprimerend, maar speels 
en open. Heel het gebouw 
spreekt de hoopvolle taal van 
pijn die geneest, van verzoe-
ning en vrede.

Op deze plek hoorde ik van de 
gewelddadige dood van een 
dierbare collega. Geschokt 
ging ik terug naar de puin-
hoop en probeerde het op-
nieuw, in tranen: de gang naar 
de Christusfiguur.
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aswoensdagveertigdagentijd
Ook protestantse gemeenten tellen hun Veertig Dagen. 
In 1973, toen het Liedboek voor de kerken uitkwam, lag 
dat wel anders. Toen meende men nog dat bijvoorbeeld 
gezang 173 gecensureerd moest worden. ‘Alles wat over 
ons geschreven is, gaat Gij volbrengen in de veertig 
dagen,’ stond er aanvankelijk, maar dat was in de ogen 
van de commissie veel te Roomsch. Het is veralgeme-
niseerd tot: ‘Alles wat over ons geschreven is, gaat Gij 
volbrengen deze láátste dagen’, de Liedboek-versie. De 
oorspronkelijke tekst bleef bewaard in Zingend Geloven 
en vervolgens in Tussentijds. 
Aan zulk terughoudend beleid danken wij nu dus twee 
verschillende gezangen die elk hun eigen plek hebben 
gekregen.

Op Aswoensdag:
Alles wat over ons geschreven is, 
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen.
 (Tussentijds lied 145, vier strofen)

Op Palmpasen:
Alles wat over ons geschreven is, 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen. 
(Liedboek gezang 173, vijf strofen)

Een dergelijke liturgische bangelijkheid zou vandaag 
– veertig jaar later – ondenkbaar zijn (althans op dit 
punt). De ‘Veertigdagentijd’, we lusten er wel pap van. 
De kleur is paars, ook van de bloemschikking met veel 
doornen en judaspenning. In menige kerk hangt een 
hongerdoek (of is die al weer passé?). De kinderkerk 
brengt een stapellied in en houdt de gemeente bezig 
met een opzichtig project. Wekelijks worden sobere 
maaltijden gehouden, op water en brood. ’s Avonds 
vieren we vespers.

Maar nu de proef op de som: hoe moet je deze dagen 
tellen? Wie vanaf Aswoensdag tot Pasen rekent, houdt 
dagen over. De zondagen tellen namelijk niet mee! 
Want de zondag is de dag van de Heer, hoe zou je vas-
ten als de bruidegom in ons midden is! (Marcus 2,19)
De Veertigdagentijd beperkt zich dus tot de gewone, 
noeste werkdagen van de week. Maar wie tot veertig 
tellen wil, zal wel bij één moeten beginnen. De eer-
ste dag van de veertig dagen is Aswoensdag. Juist die 
echter wordt door veel protestanten gemeden. Zij 
beginnen de Veertigdagentijd een halve week later: op 
zondag.

het askruis

Hier is mijn voorhoofd, maak het grauw!
Gij zijt nabij, o dood, o kou:
gij die mij kent, en kennen zal
in ’t allerlaatste carnaval.

En neem mijn masker, ’t is te vuil
als men mij aflaat in die kuil
met smalle handen, wit gezicht,
en afsluit van het winterlicht.

Eens wordt weer alles zo het was:
het ranke lijf een handvol as
en op mijn leden staat een kind
te zingen in de voorjaarswind.

  Jan Engelsman
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aswoensdag

Mijd al vertoon. Hij die gelooft, bedrijft
‘t Goede in zijn donker waar het best beklijft.
Gij weet, geen zaad dat kiemt en vruchten grootbrengt,
Als het niet onder de aard verheimelijkt blijft.

    P.C. Boutens 

kermis

Zo lang het licht is kunnen we
niet anders doen dan op de avond wachten
en moed verzamelen voor het geval
het donker ons alleen laat met
het rad van avontuur van de gedachten

op aswoensdag geboren vieren
we binnenshuis eenzelvig carnaval

sinds we het spookhuis van
de jeugd versmaden
doen we gemaskerd aan
de kermis mee
waarin het hart een schiettent is
met vrij entree
alle geweren zijn met scherp geladen.

Ellen Warmond

dienstboek
Voorlopig wordt Aswoensdag in protestantse kring 
nog aarzelend gevierd. Soms wel in oecumenisch 
verband. Toch staat de hele liturgie van Aswoensdag 
gewoon in het Dienstboek van de Protestantse Kerk in 
Nederland (p. 86-90), met een toelichting (p. 911): 
Met deze boeteviering is de oplegging van as verbonden. 
De palmtakken waarmee de gemeente in het voorgaande 
jaar de Heer op Palmzondag verwelkomde, worden tot as 
verbrand: ‘… het vuur van bloed en ziel brandde tot as’ 
(Zingend Geloven 1&2/9). Deze as wordt op de hoofden van 
de gemeenteleden gestrooid of hun voorhoofd wordt met een 
as-kruis getekend met de woorden: ‘Bekeert u en gelooft het 
evangelie’ of ‘Gedenk, mens dat gij stof zijt en tot stof zult 
wederkeren.’

Ondertussen vallen de kerkelijke verschillen op. Bij-
voorbeeld: ‘Zegen òns als wij worden getekend met 
deze as’ (zo het Dienstboek) of ‘Zegen deze ás waarmee 
wij ons zullen tekenen’ (zo het Oud-Katholiek Kerk-
boek)?
En vooral de protestantse onhandigheid en onwe-
tendheid. Wat bijvoorbeeld te denken van deze litur-
gische aanwijzing (De Eerste Dag 2008): ‘Wij hebben 
geen palmtakjes zoals in de Romana. Maar wat is er 
op tegen om de as te laten ontstaan uit verbrande 
briefjes waarop ieder iets schrijft wat men kwijt zou 
willen?’ 
Die palmtakjes hebben ‘wij’ dus wel (zie boven-
staand Dienstboek-citaat). Maar erger is de achter een 
bureau ontstane geheel theoretische suggestie van 
papierverbranding. Weet je wel hoe dat stinkt? 
Sinds 1988 vermeldt de lutherse katern een ‘zondags-
lied’ op Aswoensdag: Gezang 271 ‘Ach hoe vluchtig, 
ach hoe nietig, is der mensen leven!’ In de Lutherse 
gemeente Arnhem zijn de gemeenteleden gewoon 
hun takje van Palmzondag thuis te bewaren, om het 
in de voorvasten weer mee te nemen naar de kerk. 
Daar staat dan een rieten mand klaar, waarin die 
vergeelde en verdroogde takjes worden verzameld. 
Aan het begin van de viering van Aswoensdag wor-
den de takjes in een grote vuurketel verbrand. De 
vlammen schieten hoog op. Fascinerend, dat fikkie 
stoken in de kerk. Als het vuur is uitgewoed zingt 
de gemeente: ‘Verzeng ons niet, maar brand ons 
schoon’ (gezang 245).
Later in de viering, als de takjes niet meer gloeien, 
wordt met water de as gereed gemaakt voor het aan-
brengen van de askruisjes.

Zegen  deze as,
waarmee wij het teken van het kruis ontvangen
in het besef dat wij stof zijn
en tot stof zullen wederkeren.
Schenk ons de genade onszelf te kennen
en berouw te hebben over onze tekortschietin-
gen en misslagen.
Sterk in ons de liefde tot u
en tot al wat gij geschapen hebt,
opdat wij hem volgen
die zichzelf voor ons gegeven heeft,
en verrijzen tot een nieuw en eeuwig leven 
met hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met u in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.

Bron: Dienstboek 

Klaas Touwen
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Martin Hoondert, Jan Jacobs en 
Franck Ploum (redactie): Visioenen 
van het Tweede Vaticaans Conci-
lie. Heeswijk, Uitgeverij Abdij van 
Berne 2012 €28,50

De aankondiging van een oecume-
nisch concilie in 1959 door paus Jo-
hannes XXIII kwam onvoorzien en had 
de impact van de latere val van de Ber-
lijnse Muur. De bijdragen in dit boek 
beginnen met een heldere terugblik 
van de hand Jan Jacobs, aangevuld 
met ervaringen van ooggetuigen. Dan 
speuren dertien scribenten naar de 
visionaire kracht die zich in de conci-
lievaders openbaarde en hoe die in de 
huidige cultuur opnieuw van heilzame 
betekenis zou kunnen worden.
Als lezers van dit blad zijn we geïn-
teresseerd in die liturgische vernieu-
wing die zich in een verrassend tem-
po voltrok en ook buiten de perken 
van de Romana golfslag veroorzaakte. 
Voorts aan de ruimte die er kwam 
voor oecumenische samenwerking 
en de nieuwe omgang met het joden-
dom. Maar ook de visie op kerkelijk 
ambt en lokale kerk, de godsdienst-
vrijheid en de niet-christelijke gods-
diensten, de missie en de hervorming 
van het religieuze leven, en de schone 
kunsten als vindplaats van God ko-
men aan de orde.

Uit de gedegen bijdragen in deze 
bundel wordt nog eens duidelijk hoe 
op al die terreinen een fundamentele 
verandering zich begon te voltrekken. 
Meer dan het waaien van een frisse 
wind bracht het concilie een omkeer 
van het kerkelijk bestel teweeg van 
exclusief naar inclusief denken en 
doen, naar eenheid in veelheid stre-
ven in plaats van uniformiteit. In do-
cumenten en reflecties loopt als rode 
draad de intentie en de opdracht om 
zich actief en creatief met de eigen-
tijdse cultuur te verstaan.
Visioenen krijgen echter niet in een 
handomdraai concreet gestalte in 
de werkelijkheid. Destijds niet door 
eeuwenlange onveranderlijkheid, 
vandaag niet nu ons het aanstekelijke 
optimisme van weleer ontbreekt. We 
nemen een verlegenheid waar hoe 
ons als kerk tot de huidige cultuur te 
verhouden.
De meeste schrijvers houden het ech-
ter niet voor gezien Ze weten ons te 
mobiliseren om ons verwachtingsvol 
op te stellen voor een vervolgtraject, 
niet vanuit een lichtzinnig enthousi-
asme, eerder door een saamhorige 
bezinning, bijvoorbeeld op de be-
tekenis van de incarnatie voor ons 
gelovig staan en gaan in de huidige 
samenleving.
A.J.Glazemaker

Caroline Burger (red.), Kom, eet en 
drink!, Bewuster avondmaal vieren, 
Zoetermeer, Boekencentrum 2010. 
112 blz. € 10,- 

Iedere avondmaalsviering is een 
mogelijkheid om op intieme wijze 
in contact te treden met de Heer. 
Hoe maak je jongeren dit duidelijk? 
Dit boekje is een handreiking. Uit-
gangspunt is de liturgische praxis 
in de protestantse kerk, zowel de 
klassiek-gereformeerde ordening als 
de oecumenische vorm. Het boekje 
bestaat uit zeven hoofdstukken: vier 
bevatten een zogenaamd ‘avond-
maalsdagboek’, persoonlijke aante-
keningen voor de week vooraf en in 
de week die volgt met aanwijzingen 
voor verdere bijbelstudie en vragen 
en opdrachten. Vooral het dagboek 
van Rien van den Berg is ‘spannend’. 
Verder zijn er drie hoofdstukken met 
catechese over het Avondmaal. Er 
is ruime aandacht voor de joodse 
achtergrond. Kortom: een persoon-
lijk meditatieboek dat tegelijk infor-
matief is en dat jongeren (maar niet 
alleen hen) uitnodigt om zich meer 
bewust te worden van alles rond het 
avondmaal. 
Ko Joosse

GesignaleerdGesignaleerd
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Dirk Zwart: Gij die ons zingen doet. 
Nieuwe liederen voor de gemeen-
te, op teksten van diverse dichters 
(inclusief begeleidingen). Muzie-
kuitgeverij Nootzaak 2012. 
198 blz. € 45,- + € 3,50 verzend-
kosten, nootzaak@jak.nl

Dirk Zwart, neerlandicus en bevlogen 
kerkmusicus, ligt een zingende ge-
meente na aan het hart. Regelmatig 
publiceert hij nieuwe kerkmuziek 
(www.dirkzwart.com). Nu is deze 
bundel verschenen met 84 liederen 
uit de afgelopen 30 jaar. Hierbij heeft 
Zwart voornamelijk een orgelbege-
leiding in gedachten, soms een met 
piano. De inhoudsopgave vermeldt 
het gebruik in het kerkelijk jaar. 
De bundel is over het algemeen 
goed bruikbaar voor een zingende 
gemeente, al zijn er liederen (zie lied 
57), die door de vele maatwisselin-
gen een goede begeleiding vergen 
inclusief een dirigent.
Qua notatie zijn de begeleidingen 
niet altijd even sterk. Wanneer in een 
4/4-maat alle melodienoten noot-
tegen-noot geharmoniseerd zijn en 
er niets overgebonden is, wordt de 
begeleiding stug en heeft die een 
remmende werking (lied 63). De 
keuze tussen 4/4 of 2/2 wordt niet 
duidelijk uit het karakter en tempo 
van het lied (bij 54, 63 en 64). In lied 
55 wordt de verhoogde f in de regels 
5 en 6 niet aan het begin van de 
nieuwe regel aangegeven. Technisch 
klopt het, omdat de maat doorloopt. 
Duidelijker is het om een extra ver-
hoging aan te geven. De geloofsbe-
lijdenis van Nicea (81) is een enorm 
lange lap muziek en tekst. Zou dit 
werkelijk door een gemeente aange-
leerd worden?
Twee ‘Onze Vaders’ zijn van nieuwe 
muziek voorzien (NBG en NBV) en 
zijn zeer bruikbaar.

Postille 64 is verschenen met exegetische en homiletische 
schetsen voor kerkelijk jaar 2012-13. Verder zijn toegevoegd 
preekschetsen voor diensten met soldaten en diensten met 
gevangenen en een schets voor een dienst rond kerksluiting. 
Tenslotte volgt een kort overzicht van homiletische literatuur 
voor de preekpraktijk. Boekencentrum, € 19,90 

In de reeks ‘Woord op zondag’ (uitgave: Narratio, prijs per 
boek € 7,50) verscheen Jezus Incognito, de verborgen Christus 
in de westerse kunst door Martin E. Brinkman. Het zijn acht 
overdenkingen van NCRV-radio. Ook verscheen in de zelfde 
serie Zien en gezien worden door Mariska van Beusichem. 

De spraakmakende theoloog Bosman schreef God houdt wel 
van een geintje. Beschouwingen, voorbeelden en verhalen 
over de religieuze grap, in het bijzonder de christelijke. Mei-
nema, € 15.-

Niek Schuman (oud docent Oude Testament en emeritus 
hoogleraar Liturgiewetenschap) schreef een autobiografisch 
boek: Mijn jaren van geloven, Voorgoed verleden, blijvend 
visioen. Het bevat een boeiend tijdsbeeld vanuit een zeer per-
soonlijke invalshoek, zijn weg van gereformeerd predikant naar 
geëngageerd theoloog en academicus, waarvoor tenslotte 
alleen het visioen bleef. Meinema, € 25.- 

Het zevende deel van de serie over Hymnologie van Arie 
Eikelboom verscheen. Het gaat over de dichters franck, Ger-
hardt, Rist en de componist Crüger. Het boek telt 659 pagina’s 
en kost, exclusief verzending, € 39,95. Meer informatie en be-
stellen op www.arieeikelboom.nl 

Bij Narratio verscheen van Peter Thomson: Vieren, leren en 
dienen buiten de kerk, Een symposium in Brussel bij het ver-
trek van Jaap de Lange, prijs € 10.- Dat vieren etc. gebeurt de 
laatste jaren in toenemende mate ook buiten de kerk: nieuwe 
rituelen, nieuwe vormen van ‘gemeentezijn’, nieuwe vormen 
van geloofsopvoeding. 

Joke Meijer (red.): Langs vertrouwde wegen, vieringen in 
verzorgings- en verpleeghuizen. Stichting Midden Onder U, € 
16,50. Een bundeling samen van 21 vieringen,  gerangschikt 
volgens de seizoenen en feesten van het jaar. De vieringen 
hebben een katholieke inslag maar zijn ook goed bruikbaar in 
oecumenische situaties. 

in het kort
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Eigenaar
Notitie
Dirk Zwart, neerlandicus en bevlogen kerkmusicus, ligt een zingende gemeente na aan het hart. Regelmatig publiceert hij nieuwe kerkmuziek. Nu is deze bundel verschenen met 84 liederen uit de afgelopen 30 jaar. Meestal met orgelbegeleiding, soms met die van de piano. De inhoud vermeldt het gebruik in het kerkelijk jaar. De bundel is over het algemeen goed bruikbaar voor een zingende gemeente, al zijn er liederen, die door de vele maatwisselingen een goede begeleider en dirigent vergen.Qua notatie zijn de begeleidingen niet altijd even sterk. Wanneer alle melodienoten noot-tegen-noot geharmoniseerd zijn zonder overbindingen, wordt de begeleiding stug en remmend. De keuze tussen 4/4 of 2/2 wordt niet duidelijk uit het karakter en tempo van het lied (bij 54, 63 en 64). De geloofsbelijdenis van Nicea (81) is een enorm lange lap muziek en tekst. Zou dit werkelijk door een gemeente aangeleerd worden?Twee ‘Onze Vaders’ zijn van nieuwe muziek voorzien (NBG en NBV) en zijn zeer bruikbaar.Zwart is een degelijke vakman, die goede begeleidingen schrijft, maar waarbij het gevaar van herhaling in de melodieën door de veelheid van schrijven wel op de loer ligt.Marja van der Ploeg



De vraag naar sacraliteit in 
bredere zin is opmerkelijk 
actueel in een samenleving 
die steeds meer seculier 

wordt. Kerkgang is op veel plekken 
geen vertrouwd straatbeeld meer en 
kerkgebouwen zijn in Vinex-wijken 
vaak onherkenbaar, als ze al worden 
gebouwd. De landelijke politiek 
tornt aan andere heilige huisjes, 
zoals de zondagswet en de zendtijd 
voor religieuze omroepen. De vraag 
is, of met het gaandeweg verdwijnen 
van institutionele uitdrukkingen van 
heiligheid ook elk menselijk besef 
van heiligheid verdwijnt. Of is het 
heilige juist een zelfstandig feno-
meen, dat ook zonder kerken wel 
voortleeft? 
Heilig, heilig, heilig vermoedt, in bijdra-
gen van toonaangevende onderzoe-
kers uit een breed scala aan vakge-
bieden, het laatste. De bundel, in het 
najaar van 2011 aangeboden tijdens 
een studiedag van het Genootschap 
voor Liturgiestudie en de Liturgische 
Kring, kent twee delen. Het eerste is 
meer theoretisch, en opent met een 
essay van de Groningse hoogleraar 
Arie Molendijk, waarin hij twee ver-
schillende opvattingen met elkaar 
contrasteert. Bestaat er een ingebak-
ken heilige macht, zoals Rudolf Otto 
en andere ‘substantialisten’ menen, of 
wordt iets pas ‘heilig’ doordat mensen 
deze sticker er zelf op plakken (iets 
consecreren) – de stelling van Émile 
Durkheim en andere ‘situationalis-
ten’. Durkheim’s visie op consecratie 
zet Molendijk aan tot uitdagende 
vragen over het markeren van heilige 
plaatsen in onze seculiere tijd. 
De Leuvense hoogleraar Joris Geldhof 
kijkt vanuit de liturgische theologie 
naar sacraliteit en sacramentaliteit. Hij 
vraagt zich af in hoeverre er een ver-

band is tussen het spontaan opwellen-
de heilige waarvoor de mens nog altijd 
gevoelig blijkt te zijn, en de traditio-
nele heiligheid van de liturgie. De kerk 
raadt hij mystagogische catechese aan: 
vertel mensen niet over sacramenten, 
maar leid ze in de sacramenten in als 
op het leven betrokken mysteries.
Op dit katholieke artikel volgt een 
protestantse vraag van Wolter Hut-
tinga: moet je dan katholiek worden 
om het heilige te ervaren? Heeft het 
protestantisme per definitie iets de-
sacraliserends in zich? Opmerkelijk 
is dat desacralisering al in de late 
Middeleeuwen begon. De Reformatie 
is hierin geen keerpunt. Integendeel, 
zowel Rome als Reformatie moesten 
sacraliteit redden door er een nieuwe 
omgang mee te introduceren. Of dit 
bij Calvijn gelukkig heeft uitgepakt, 
bespreekt Huttinga in een interes-
sante casestudie.
Twee artikelen waarvan de conclusies 
tegengesteld zijn besluiten het theo-
retische gedeelte. Voor een religiepsy-
chologisch essay uit filosofeert Erik 
Borgman vanuit religiewetenschap-
pelijk perspectief over de ervaring 
van het heilige. Deze gaat al volgens 
Rudolf Otto niet teloor met de kwij-
nende instituten en hun theologie. 

heilig, heilig, heilig

Religie blijft naast ratio en gevoel 
een aparte, relationele, insteek in de 
werkelijkheid. Mensen houden een 
relatie met dat wat hun oorsprong, 
dragende grond en doel is. 
Het praktische gedeelte opent met 
twee essays over muziek. Nienke van 
Andel gaat in op verschuivingen in 
opvattingen over de sacraliteit van 
het kerklied bij het redactieproces 
van het nieuwe liedboek. Martin 
Hoondert richt de blik naar muziek 
buiten de kerk en vraagt zich af, hoe 
we de sacraliteit van muziek kunnen 
analyseren. 
Inez Schippers introduceert sacrale 
ruimte in de Nederlandse steden-
bouw. Met Paul Post ziet ze nieuwe 
sacrale velden, waaronder natuur-
lijke en kunstzinnige details, als re-
presentanten van nieuwe religieuze 
dynamiek, zoals in het Máxima Park 
in Leidsche Rijn. Goedroen Jucht-
mans kijkt naar heiligheid ín de 
nieuwbouwhuizen. Dragen de ‘basaal 
sacrale’ rituelen in huiselijke kring 

is het heilige 
een zelfstandig 
fenomeen dat 
geen kerken 
nodig heeft? 

Boekbespreking
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bij aan het ontwikkelen van een ge-
voeligheid voor het sacrale? 
Willem Frijhoff vraagt zich af, hoe 
mensen als Aung San Suu Kyi levende 
heiligen kunnen worden. Wie geeft 
hen die status en waarom? Frijhoff 
ontdekt drie criteria: het voorbeeldi-
ge leven van de persoon, de iconische 
functie, en het buitengewone, niet 
alledaagse, van de levende persoon.
In het laatste essay belicht Peter Nis-
sen de heiligheid van religieuze mate-
riële voorwerpen en de rollen die zij 
kunnen vervullen, zoals de Hostie in 
het Lof: een gebedsdienst waar gelo-
vigen het gewijde brood vereren dat 
door de priester in een monstrans aan 
hen wordt getoond. Voor Nissen voor-
beeld van een vorm van materialise-
ring van het sacrale die het menselijke 
verstand te boven gaat. Borgman licht 
juist Eagletons marxistische kritiek op 
het Lof uit, waar in plaats van relatio-
nele heiligheid (die in de communie 
gevoed wordt) domme onderwerping 
aan een hogere macht gesuggereerd 
zou worden, zoals bij mensen in het 
kapitalistische systeem die verlekkerd 
opzien naar nieuwe koopwaar. 
Het zou interessant zijn bij een 
dergelijke bespreking ook andere, 
gevaarlijker, kanten van Otto’s numi-
neuze te belichten. Heilig voedt in elk 
geval de verwachting dat pioniers als 
Otto en Durkheim in onze seculiere 
tijd interessante gesprekspartners 
zullen blijven, want heiligheid blijft 
een levende sociale werkelijkheid, 
die haar kracht niet verliest.
Bernd Wallet

Petra Versnel-Mergaerts en Louis van 
Tongeren (red.): Heilig, heilig, heilig; 
over sacraliteit in kerk en cultuur. Hees-
wijk, Uitgeverij Abdij van Berne 2011. 
216 blz. € 22,50

heilig, heilig, heilig
aangeklikt

Een rubriek met tips voor en beschrijvingen van waardevolle websites 

en apps. De links zijn ook op de abonneepagina’s van onze website 

te vinden en daar aan te klikken (inloggen met ‘abonnee’ en het in de 

colofon vermelde wachtwoord).

Meer over de Bijbel
Het NBG lanceerde onlangs www.meeroverdebijbel.nl, opgezet voor mensen 
die weinig vertrouwd zijn met de Bijbel en daar meer over willen weten. Aan 
de hand van elf bijbelse personen wordt een ontdekkingstocht door de Bijbel 
gemaakt. De site heeft de opbouw van een cursus die ‘op je eigen tempo en op je 
eigen manier’ gevolgd kan worden. Het boek Psalmen heeft een eigen afdeling.

Kerkomroep
sIKN is een vrijwilligersorganisatie met professionele ondersteuning van 
DCT Net. Doel is: het scheppen en in stand houden van de randvoorwaar-
den ten behoeve van de uitzending van kerkdiensten en vergelijkbare ge-
beurtenissen door een kerkelijke gemeenschap naar leden van die gemeen-
schap. sIKN heeft een app gelanceerd (zowel in de App Store van Apple als 
in Google Play te vinden met de zoekopdracht ‘kerkomroep’). In de app kun-
nen kerkdiensten worden beluisterd van verschillende denominaties (zeer 
uiteenlopend) van kerken uit het hele land.

Bijbel en cultuur
De website www.bijbelencultuur.nl is een uitgave van Amsterdam Universi-
ty Press. De site benadrukt het belang van de Bijbel in de kunst, zowel in het 
verleden als in het heden. De site geeft een duizelingwekkende hoeveelheid 
informatie, niet eens alleen over bijbelse kunst maar ook over de Bijbel zelf, 
tentoonstellingen, evenementen, etcetera. De ‘Wisselgalerij’ op het midden 
van de pagina geeft een willekeurige greep uit de inhoud.

Mennorode
Mennorode bij Elspeet werd in 1925 opgericht als ontmoetingsplek voor de 
doopsgezinde gemeenschap. Het heeft zich ontwikkeld tot een ruim opgezet 
modern conferentiecentrum. Op het terrein van Mennorode is onlangs een 
duurzame houten kerk gebouwd. De kerk is van sloophout, de benodigde ener-
gie wordt opgewekt door zonnepanelen en een eigen warmtekrachtcentrale.
www.mennorode.nl of www.pimvandijkdesigns.nl  
Evangelizo
Als app en als website: Evangelizo. In principe een (rooms-katholieke) kalen-
der, maar wel een zeer uitgebreide: voor elke dag een evangelielezing, als-
ook de gedachtenis van de heiligen; dit alles van commentaren voorzien. De 
site, met name de openingspagina, ziet er wel heel erg eenvoudig uit, maar 
wie even verder klikt, komt op een duidelijke en informatieve site terecht.
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rinke nijburg (*1964) geldt 
als een van de belangrijkste 
christelijke kunstenaars 
in nederland. hij is naast 
schilder, tekenaar en 
graficus ook schrijver en 
tentoonstellingmaker. zijn 
oeuvre is op te vatten als 
een ‘kosmologie in 144.000 
beelden’. in zijn werk zien 
we diep-menselijke en 
goddelijke wanhoop en 
tegelijk een meeslepend en 
complex visioen. 

Jan Meijering

opschuiven, alsof ze het nooit helemaal konden 
vinden, alsof niets hen bevredigde. Zelf heb ik 
een onverklaarbaar grote honger naar beelden 
en het verlangen al die beelden en beeldcultu-
ren  te usurperen.
Wellicht is het vooral iets wat in mijn eigen 
hoofd rondspookt: het idee dat er noch in mijn 
kop, noch  in het werk een constante factor zit. 
Waar ik me de laatste jaren meer bewust van 
ben geworden is dat het menselijk brein leeft bij 
constructies waar het op kan bouwen, construc-

Is zijn werk van de laatste jaren nog wel zo christelijk?
Naar mijn idee ben jij bij uitstek de kunstenaar 
die breed uit gaat en in staat bent enorm veel 
beelden te verwerken en te produceren en in 
een fragiel verband weet te brengen. 

Ik heb nooit gevangen willen zitten: niet in een 
stijl, niet in een medium, een drager, noch de 
slaaf willen zijn van welke inhoud dan ook. Ik 
herken me wel in kunstenaars als Pablo Picasso 
en Jan Toorop die de boel steeds opnieuw  lieten 

goden
die van gedaante veranderen
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ties waarvan ik vroeger dacht dat ze voor eens 
en altijd waar waren, absoluut waar dus. Maar 
als je daaraan gaat twijfelen, wat ik dus doe, dan 
zijgt het bouwwerk ineen als een kaartenhuis. 

Staat de mens centraal in jouw werk?
Ja, kennelijk heeft een kunstenaar 25 jaar tijd 
nodig om erachter te komen dat hij vooral geob-
sedeerd is door zichzelf, maar dat niet los kan of 
wil maken van zijn eveneens grote interesse in 

de andere mens die steevast tegenover hem is. Het 
christelijke geloof en het joodse denken spelen 
daarbij een niet weg te denken rol

Kun je jouw oeuvre voorstellen als een kosmologie of 
persoonlijke mythologie?
Ik begrijp wel dat men dat wat ik probeer te 
doen vertaalt naar de woorden een persoonlijke 
mythologie, maar ik houd het toch liever op kos-
mologie. En dan liever zonder het woordje per-
soonlijk. In het verleden noemde ik het een kos-
mologie in 144.000 beelden. Dat beeld volstaat nog 
altijd, want alhoewel ik er sterk van doordron-
gen ben dat het in mijn werk om mijn visie op de 
kosmos gaat, toch heb ik een enorme hekel aan 
het woordje persoonlijk. Omdat het nooit voelt 
alsof het om mij persoonlijk gaat. Het gaat om 
de hele kosmos en om de waarheidsvinding die 
iedereen kan beoefenen. We zijn reizigers in de 
tijd, als toekomstige geologen die in het heelal 
zoeken naar maanstenen, als futuristische pa-
leontologen die op een andere planeet graven 
naar buitenaardse fossielen. 

Eerst was het christendom het Grote Verhaal en nu 
lijken er meerdere Grote Verhalen door elkaar heen te 
spelen. 
De gedachte dat Jezus Lord Ganesh zou kunnen 
ontmoeten of de Boeddha vind ik adembene-
mend. Precies zoals we zo graag willen weten 
wat Jezus nu eigenlijk in het zand schreef, zo wil 
ik weten wat de goden elkaar zouden zeggen als 
ze elkaar tegenkwamen in het bos. -Wat zei de 
boze wolf tegen roodkapje en wat was haar ant-
woord?- De grote verhalen zitten elkaar totaal 
niet in de weg, net zoals de goden elkaar niet in 
de weg hoeven zitten zoals op de Olympus. De 
mensen zitten elkaar eerst in de weg, de goden 
volgen dat spoor. Wanneer we ervan uitgaan dat 
de goden in de loop van de voorbije tijd zijn ge-
metamorfoseerd, zullen ze dat in de toekomst 
ook blijven doen. Andre Malraux noemde dat La 
metamorfose des dieux. Dat goden veranderen zegt 
meer over ons dan over god.  

Heb je wel eens het idee of gevoel dat ‘de dingen op hun 
plek vallen’ ? 
De dingen die op hun plek vallen, als was het maar 
voor even, is eigenlijk de kern van elke mystie-
ke traditie. Men benoemt dat natuurlijk steeds 
weer anders. Het is: het ene moment dat alles 
lijkt te kloppen, het punt in de tijd dat de grens 
tussen het ik en de ander, tussen mens en kos-
mos -een ondeelbaar ogenblik lang- doorbroken 
lijkt. Het is: het glasheldere inzicht dat het al-
maar sneller en doelloos uitdijende heelal toch 

goden
die van gedaante veranderen

Rinke Nijburg 
bij het schilde-
rij Circus with 
Queen of Hearts 
uit 2001.

Interview met 
Rinke Nijburg
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nog uiterst teder omarmd wordt. En het is: het 
woordloos begrijpen dat de lichamelijke dood 
nooit het einde kan zijn van de eeuwige geest.
In de top tien van mijn meest mystiek ervaringen 
staat ongetwijfeld het bezoek in 1994 aan het 
ziekenhuis waar mijn moeder enkele tientallen 
minuten voor mijn komst was overleden. Van de 
dood moet ik niks hebben. Ik pleng altijd teveel 
krokodillentranen op begrafenissen en crema-
ties. Maar toen niet. Ik zag het zielloze lichaam 
van mijn moeder liggen, net als ieder ander van 
de aanwezigen dat kon zien, maar om ons heen 
golfde een kristalheldere presentie, zoals ik nog 
nooit had gevoeld en daarna ook nooit meer heb 
ervaren. 

Je hebt het over een pelgrimsreis, het dolen. Hoe zit het 
met het je dromerige schilderij  Een lange wandeling 
rond een gereformeerde kerk?
Op de een of andere manier blijkt zo ongeveer 
alles wat ik maak  autobiografisch. Op het mo-
ment van het maken zelf heb ik dat meestal niet 
eens door, omdat ik ondanks al het denkwerk 
toch liever vertrouw op mijn intuïtie. Die jongen 
die daar langs die kerk wandelt, dat zal ik zelf 
wel zijn, op zoek naar een andere horizon, maar 
het is ook ieder ander die zich geroepen voelt 
naar dat beeld te kijken. Niet wetend trouwens 
dat ik, en elke ander, vroeg of laat bij de grote 

Rinke Nijburg
Een lange wandeling 
rond een gereformeerde 
kerk
1991
olieverf op doek
180 x 70 cm
collectie De Heus-Zomer, 
Barneveld

Rinke Nijburg
Cold Turkey
2001
acryl- en olieverf op doek
150 x 225 cm 
collectie Museum voor Moderne Kunst Arnhem, 
Arnhem

Boekomslag
Rinke Nijburg. 
De kruisweg. 14 
staties
Arnhem, 2000
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schoorsteenveger Friedrich Nietzsche uit zou ko-
men: de schoonmaker die ons erop wees dat we 
bij de (negentiende-eeuwse) grote schoonmaak 
van ons brein niet alleen de god doodden, maar 
ook onze eigen horizon aan het uitwissen wa-
ren.  Het is alsof je een raam wilt schoonmaken 
met zwarte teer. In plaats dat het raam schoner 
wordt, raakt het besmeurd. 

Zijn er binnen jouw werk verwijzingen naar christelijke 
liturgie of rituelen in het algemeen?
In het schilderij Cold Turkey (2001) zien we het 
beeld van Christus op de Koude Steen: de ter dood 
veroordeelde wordt, vlak voor Hij aan het kruis 
wordt geslagen, op een flink koude steen op de 
heuvel met de naam Golgotha neergezet. Hij 
mag even nadenken over zijn eigen dood. Het 
is de mens in zijn absolute, existentiële doods-
nood. Misschien past het beeld in de verootmoedi-
ging die onderdeel uitmaakt van de protestants-
christelijke liturgie.
Een heuse kruisweg in 14 staties maken was een 
langgekoesterde wens, die ik in 1999 zelf maar in 
vervulling heb doen gaan, omdat ik geen illusies 
had over het aantal kerken in Nederland dat een 
geheel nieuwe kruisweg zou willen bestellen, laat 
staan een van mijn hand. Ik was gevraagd voor 
een grote kunstmanifestatie in Elst bij Nijmegen 
en koos de Rk-kerk uit om te exposeren. Het pa-
rochiebestuur ging akkoord en een paar weken 
lang hing mijn kruisweg gebroederlijk boven de 
al aanwezige gipsen kruisweg van E. de Fernel-
mont uit het einde van de 19e eeuw. Ik vond het 
een ontroerend project. Om dat niet te vergeten 
maakte ik er ook van mijn eigen geld een prach-
tig boekje van dat nog steeds wordt gekocht.

Wat is jouw droomwens wat betreft jouw werk en de 
kerk? 
Een kerk verbouwen zou ik alleen willen als ie 
echt heel erg lelijk is. Anders moest ie gewoon 
blijven zoals ie was. Maar als het dan toch moet, 
dat dromen: een fonkelnieuwe, eenentwintigste-
eeuwse kerk, eentje die ontworpen wordt door 
een eigentijdse architect. Of ik dan als enige ge-
vraagd zou moeten worden om de kerk te deco-
reren weet ik niet. Het past niet in de grondhou-
ding van het evangelie. Maar ja, dromen mag, en 
dan moet ik toegeven dat ik het wel zou willen, 
helemaal alleen een kerk versieren. 

Voldoende geld zal er daarvoor niet zijn maar is er 
naar jouw idee voldoende openheid in de kerk van nu 
om zo iets te realiseren?
Openheid in de kerken is een zeldzaamheid. 
Niet zozeer de openheid naar de minderbedeel-
de medemensen, naar minderheden en andere 
culturen, want die is er wel. Maar openheid naar 
de eigentijdse beeldcultuur is er amper. Men 
meent wel dat men open is, maar dat is goeddeels 
een illusie.

Jeroen Bosch
De kruisdraging, 
±1520
olieverf op pa-
neel 
76,7 × 83,5 cm
Museum voor 
Schone Kunsten, 
Gent (B)

Rinke Nijburg
Mockery, 2011
 houtskool, pastel en kleurpotlood op papier
128,5 x 178 cm
Courtesy Galerie Nouvelles Images, Den Haag
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De hedendaagse beeldcultuur valt niet beter te 
beschrijven dan als een caleidoscopische jungle 
waarin rijp en groen, kitsch en kunst, hogere en 
lagere cultuur, uiterst ingenieus door elkaar lopen
In sommige, vooral protestantse kerken is wel 
een soort openheid naar moderne kunst, maar 
over het algemeen is er, ook daar, erg weinig 
echte expertise en daardoor een groot gebrek 
aan inzicht. Men valt erg gauw terug op overbe-
kende ambachtelijke vormen of al te makkelijke 
eigentijdse fotografische of conceptuele uitin-
gen. Bovendien valt men eerder voor impliciete 
uitbeelding dan expliciete. In mijn werk bijvoor-
beeld herkent men soms wel de aloude iconogra-
fie, maar omdat ik die nogal bruusk en weinig 
ambachtelijk lijk te gebruiken en door de mangel 
haal, kan men er weinig mee. Sterker nog: men 
voelt er niks bij en dus zal het wel niks zijn. 
     
Mockery is een enorme, zeer uitgewerkte tekening van 
een bont gezelschap. Waarom heb je van dit gegeven 
geen schilderij gemaakt?
Op de een of andere manier staan kleur en toets 
mij in de weg bij het uitdenken van zo’n com-
plex beeld. Het is als met een gebouw: eerst 
concentreert de architect zich op het idee, op de 
vorm en op de constructie, pas als die staan als 
een huis heeft hij oog voor detail en kleur. Ik 
sluit trouwens niet uit dat van Mockery ook een 
schilderij te maken valt.
Wat ik in dat beeld geprobeerd heb is heel lieve, 

Jan van Eyck
Portret van Gio-
vanni Arnolfini 
en zijn vrouw, 
1434
olieverf op paneel
82 × 59.5 cm
National Gallery, 
Londen

kwetsbare mensen af te beelden naast mensen 
van wier gezichten het kwade venijn af te lezen 
valt zonder dat het gelijk monsters met hoorn-
tjes worden. Uitganspunt voor dit werk was De 
kruisdraging van Jeroen Bosch uit
omstreeks 1510 waar ik als kind zoveel naar heb 
gekeken omdat het als reproductie bij ons op de 
trap hing. Wel zette ik het geheel over naar een 
ander moment in de tijd, naar de bespotting (En-
gels: mockery) van Christus die aan de kruisdra-
ging vooraf ging. Overbodig bijna om te zeggen 
dat deze strijd tussen de zachte en harde krach-
ten, in de mens en in de samenleving, mijn 
warme belangstelling geniet, en dan druk ik het 
voorzichtig uit.

Ben je nog wel blij met je imago van christelijke kun-
stenaar?
Graag zou ik de naam Christendom als een glo-
rieuze geuzennaam hanteren, maar er zijn een 
paar dingen die me ervan weerhouden. De wer-
kelijke navolging van Christus is zo radicaal dat 
ik me daarvoor veel teveel een slappeling voel. 
Wat me ook stoort aan het imago van vermeend 
christelijke kunstenaar is dat het de werkelijk-
heid op geen enkele manier recht doet. Omdat 
de buitenstaander namelijk altijd weet-meent te 
weten- hoe de christen denkt. Kijken naar het 
werk van een christen-kunstenaar en erover na-
denken zijn dan overbodig. 
Mijn beeldend werk is in toenemende mate de 
consequentie van een denken dat radicaal en 
verontrustend is. Maar dat bozige denken is ge-
stoeld op het waarnemen van de wereld.

Wat maak je als je een jaar of 67 bent?
In toenemende mate ben ik geïnteresseerd in het 
representeren van de mens in een caleidoscopisch 
groots overzicht. Ik zou willen dat al die verschil-
lende mensen mijn kosmologie binnenwandelden 
zoals de dieren in de Ark van Noach klommen. 
Het enorm diepe gevoel van werkelijke presentie 
van een andere, reeds overleden mens, zoals Rem-
brandt dat in zijn portretten voor elkaar kreeg. Of 
zoals Johannes Vermeer jonge vrouwen een eeu-
wige bijna tastbare aanwezigheid wist te geven.  
Maar wat de laatste twee jaar nog het meest door 
mijn kop spookt is het Portret van Giovanni Arnolfi-
ni en zijn vrouw van Jan van Eyck uit 1434 dat in 
Londen hangt. Dat is echt het einde. Die dubbele 
presentie van Twee Geliefden in één kamer. Dich-
ter bij de unio mystica kan men menselijkerwijs 
gesproken tijden het leven niet komen. ‹
Jan Meijering is beeldend kunstenaar en redactielid van 
Laetare

Een lange versie 
van dit interview 
is te lezen op 
rinkenijburg.
blogspot.com

Meer informatie 
over tentoonstel-
lingen en publi-
caties van Rinke 
Nijburg:
www.rinkenij-
burg.nl
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BeluisterdBeluisterd

sebastiaan van steenberge
Sebastiaan van Steenberge (1974) is dirigent van het 
Antwerps Kathedraalkoor, dat bestaat uit een knapen-
koor (zo te horen bestaande uit jongens èn mannen) en 
een meisjeskoor. Kurt Bikkembergs produceerde een 
cd met composities van Van Steenberge op overwe-
gend Latijnse teksten, die in de Onze-Lieve-Vrouweka-
thedraal in Antwerpen functioneren als liturgische mu-
ziek: een tweetal missen, enkele motetten en een Mag-

nificat. Moet Van 
Steenberge nog 
een eigen ‘stem’ 
ontwikkelen, als 
componist? Ik hoor, 
naast flarden grego-
riaans, allerlei remi-
niscenties aan an-
dere componisten: 
Pärt, Langlais, fauré, 
‘zoet-Rooms’... Maar 
afgezien van een 
enkel minder werk 

(zoals het openingswerk) is dit wel vaak prachtige en 
kwalitatief hoogwaardige muziek van een ongelooflijk 
muzikale man! Sterk harmonisch gericht, soms ritmisch 
pakkend, zeer sfeervol en met fraaie orgelpartijen. On-
getwijfeld dankbaar om uit te voeren, maar ook prettig 
om naar te luisteren, mede door de mooie en zuivere 
uitvoering. De cd bevat ook een erg mooie ‘Paraphrase’ 
op ‘Victimae paschali laudes’ voor viool en orgel van de 
Antwerpse kathedraal-organist Peter van de Velde.
Hulde ook aan Kurt Bikkembergs, die met zijn eigen cd-
label Montefagorum en met zijn Brusselse kathedrale 
koor Capella allerlei onbekende Vlaamse koor- en kerk-
muziek bekendheid geeft!

Sebastiaan van Steenberge, Lauda Sion Salvatore. KB 1201, 
speelduur 66:53. verkrijgbaar via www.kurtbikkembergs.be

Psalmbegeleidingen
Binnen de gereformeerde gezindte worden, als ik het 
goed heb, de psalmen doorgaans nog niet-ritmisch 
gezongen. Binnen die kringen is enkele jaren geleden 
het PsalmenProject gestart. Ik citeer van de website: ‘De 
doelstelling van PsalmenProject is het op cd zetten van 
alle 150 psalmen ritmisch gezongen. Deze serie is voor 
iedereen die van (ritmische) samenzang houdt. Daar-

naast kan deze serie 
gebruikt worden 
door (plaatselijke) 
radio-omroepen 
en kerkradio’s. Psal-
menProject wil ook 
een handreiking 
geven voor alle 
kerkorganisten. Zij 
kunnen door het 
luisteren van de cd’s 
zich alle palmmelo-
dieën ‘eigenmaken’. 
Natuurlijk hopen 

we dat zij ook geïnspireerd worden door de (bijzon-
dere) begeleiding, improvisaties en voorspelen die op 
de cd’s komen te staan.’ Op de cd’s valt soms best wel 
wat aan te merken: niet altijd zijn orgel en gemeente 
gelijk (op veel cd’s werd zonder dirigent gewerkt), het 
tempo is soms laag, de cadans is niet altijd strak. Maar 
het is zeker interessant eens kennis te nemen van deze 
cd’s en de verschillende manieren van begeleiden en 
improviseren. Op elke cd wordt weer door een andere 
organist begeleid, zodat hier ook eigenlijk organisten-
portretten wordt neergezet. Achtereenvolgens zijn dat, 
in de tot nu toe zeven verschenen afleveringen: Gerben 
Mourik, Dick Sanderman, Peter Sneep, Paul Kieviet, 
Arjan Versluis, Jaap Zwart en Eric Quist. De eerste twee 
cd’s zijn uitverkocht, luisterfragmenten vanaf deel 3 
staan op www.kerkmuziek.nu. 

Te bestellen via www.psalmenproject.nl
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Deze rubriek bevat suggesties voor ma-

teriaal uit de cultuur, passend bij lezingen 

uit het Gemeenschappelijk Leesrooster 

(GL) uit In orde/De Eerste Dag. Het zijn 

suggesties uit de beeldende kunsten, de 

poëzie en de muziek die binnen de kerk-

dienst kunnen worden gebruikt. De keuze 

en toelichtingen zijn van de hand van 

Hermien Günther (beelden), Piet van Die 

(poëzie) en Jan Marten de Vries (muziek). 

De afbeeldingen en muziekvoorbeelden 

zijn ook op de website www.tijdschriftlae-

tare.nl, in het voor abonnees toegankelijke 

deel, te vinden (zie de colofon voor naam 

en wachtwoord).

zondag 3 maart
3e van de veertigdagentijd

Beeld bij Psalm 25 en Exodus 6

Zien, daar gaat het om op zondag
Oculi, die zijn naam dankt aan Psalm 
25, een smeekbede om te zien en 
gezien te worden. De teksten uit Tora
en Evangelie gaan daar op in: wij zul-
len 
zien en inzien belooft de Eeuwige; de 
wijngaardenier wil vruchten zien…
Heel mooi heeft Chagall de ogen 
geschilderd van hen die, achter Mozes 
en Aäron aan, Gods toekomst
tegemoet gaan. Met open ogen gaan
mannen en vrouwen, vol vertrouwen
of aarzelend. Ze geloven in het doel,
ze hebben allen een sprankje van het
witgele goddelijk licht. Mozes zelf lijkt
wel een witte wolk, zo is God in hem
aanwezig.
Aäron is gekleed in groene hoop…
Ogen die veel hebben gezien aan 
leed 
en onderdrukking zijn open voor de 
belofte van bevrijding. Een vrouw met 
een liedblad! Door haar tranen heen 
blijft ze zingen: ‘Ik houd mijn oog 
gericht op de HEER… Behoed mij en 
bevrijd mij, maak mij niet te schande, 
want ik schuil bij u. God, verlos Israël,
verlos het van al zijn angsten.’

Marc Chagall: Cyclus bij het boek Exo-
dus 1966.Bron: Marc Chagall & Klaus 
Mayer: ‘Ich bin mit dir’

aan 
de tijd
cultureel materiaal 
bij het leesrooster
maart - mei 2013
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zondag 17 maart
5e van de veertigdagentijd

muziek bij Jes. 58,7-10

In deze rubriek probeer ik in de mu-
zieksuggesties niet al te vaak met 
eigen materiaal aan te komen. Maar 
voor deze zondag kon ik er niet on-
der uit. 
Het blad ‘Open Deur’ vroeg mij een 
aantal jaren gelden juist bij de betref-
fende Jesaja-verzen een nieuw lied 
te schrijven. Omdat er bij dit tekst-
gedeelte niets of weinig te vinden 
was. Het eerste vers is geheel terug 
te vinden in Jesaja, het tweede is een 
vrije uitwerking.
Lied en begeleiding verschenen in 
het februarinummer 2006 van ‘Open 
Deur’. 
Hierin stond de volgende toelichting:
‘Een eenvoudige verklanking van 
een deel van Jesaja 58. Op velerlei 
momenten en plaatsen te gebruiken, 
ook buiten een kerkelijk kader.
Het ostinato (een consequent volge-
houden motief) kan als tweede stem 
eventueel toegevoegd worden….’
Het materiaal is ook verkrijgbaar bij 
muz-art@hetnet.nl

zondag 10 maart
Laetare

Poëzie bij 2 Kor. 5,14-21 

Je mag misschien geen biografische 
gegevens van een dichter inlezen in 
zijn of haar gedicht. Maar hier is het 
bijna onvermijdelijk. ‘Ik deed, van alles 
wat gedaan kan worden,/ het meest 
misdadige.’ Wie denkt dan niet aan 
die fatale dag waarop Achterberg zijn 
hospita ombracht? De zeer persoonlij-
ke ontboezeming krijgt niettemin een 
universele lading door het gebruik van 
de woordjes ‘wij’ en ‘ons’. Wij mogen 

nieuwe wezens zijn, wat er ook in ons 
leven is gebeurd, aldus de dichter. Je 
hoort de echo van Paulus’ woorden in 
zijn tweede brief aan de Korintiërs. Wie 
in Christus is, is een nieuwe schepping. 
Dat is ook de kern van dit gedicht. Lét-
terlijk de kern. Let op de opbouw. De 
middelste regel van de tweede strofe 
is tegelijk de middelste regel van het 
hele gedicht: ‘Maar Gij hebt God een 
witte naam genoemd.’ 

bekering

Gij hebt het hoog geheim doorbroken, Here Jezus, 
tussen ons en den Vader, naar Uw Woord
mogen wij zonder zonde zijn en nieuwe wezens,
wat er ook in ons leven is gebeurd.

Ik deed, van alles wat gedaan kan worden,
het meest misdadige – en was verdoemd.
Maar Gij hebt God een witte naam genoemd,
met die van mij. Nu is het stil geworden,
zoals een zomer om de dorpen bloeit.

En moeten ook de bloemen weer verdorren:
mijn lenden zijn omgord, mijn voeten staan geschoeid.
Uit Uwen Hand ten tweeden maal geboren,
schrijd ik U uit het donker tegemoet.

Gerrit Achterberg
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zondag 24 maart 
Palmpasen 

Beeld bij Lucas 19,29-40

De intocht naar Jeruzalem gaat sa-
men met een uittocht uit Jeruzalem, 
Hem tegemoet. Twee koren die 
zingen met stem en tegenstem: ‘Ge-
zegend Hij die komt als koning’. Zo 
hebben kunstenaars van alle tijden 
het verhaal verbeeld en ons er bij 
betrokken. 
De ene stoet: een zegenende Jezus 
op een ezel met zijn volgelingen, 
allen reeds ‘heilig’, met aureool. De 
andere, die uitloopt Hem tegemoet – 
wij mogen tussen hen gaan staan. Zij 
trekken hun kleren uit om een soort 
rode loper te vormen. 
Giotto heeft het prachtig zichtbaar 
gemaakt: enkele mensen plukken 
takken van de bomen en anderen 
zwaaien ermee, weer anderen buigen 
en knielen om hun kleren neer te 
leggen en uit te trekken. De Koning 
komt op een ezel, vertaald naar nu, 
zou dat een fiets zijn. Zijn eenvoud 
beantwoordt de eerbied en het bui-
gen van wie hem begroet.

Giotto di Bondone, 1304, Capella 
Scrovena, Padua, 200x185 cm. Bron: 
www.wga.hu

donderdag 28 maart 
Witte Donderdag
Poëzie bij Joh. 13,1-15 

De lezer moet aanvankelijk raden wie 
Reintjes was. Het gedicht spreekt van 
‘Ethiopische valleien’ als zijn werkter-
rein. En hij deed zijn werk kennelijk 
vanuit evangelische bewogenheid. 
Voeg daar nog eens bij dat de dichter 
rooms-katholiek is, en dan is de con-
clusie getrokken: de hoofdpersoon 
moet wel een missionaris zijn geweest. 
De kracht van het gedicht is dat Rein-
tjes toch niet ver en anoniem blijft. Met 
krachtige penseelstreken wordt zijn 

bewogenheid en werkdrift getekend. 
‘Man met Jezus in zijn ogen’, ‘in vuur 
en vlam van mededogen, ‘werkpaard 
voor de mensen’, ‘draven van hart naar 
hart’, ‘hoofden die hij had geheven.’ 
Maar nu is Reintjes dood. Het dorp 
waar hij werkte is schrijnend leeg. 
Maar de lezer die aan het begin moest 
raden wie hij was, weet het nu: Reintjes 
was voorbeeldig leerling van hem die 
zich niet te hoog achtte om laag te 
dienen. 

reintjes

Reintjes is dood. Die ik heb mogen kennen.
Die lange man met Jezus in zijn ogen,
leerling, in vuur en vlam van mededogen.
Dat werkpaard voor de mensen, niet te mennen.

Is dood. Zevenenvijftig, want had alle
krachten verbruikt in optillen, in draven
van hart naar hart, in woekeren met gaven.
Is letterlijk van uitputting gevallen.

Die abba werd genoemd, en om wiens heengaan
vannacht een lang hoog hartverscheurend schreien 
opgaat in Ethiopische valleien,
waar alle hutten nu opeens alleen staan,
de hoofden buigen die hij had geheven.
Reintjes is dood, en heeft het eeuwig leven. 

Michel van der Plas
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vrijdag 29 maart
Goede Vrijdag

muziek 

De ‘Via Crucis’ van franz Liszt is een 
mooi muziekwerk, juist op deze dag.
Een integrale uitvoering van de veer-
tien kruiswegstaties met openings-
deel, waaruit dit stuk in totaal bestaat, 
kan zeker tot de mogelijkheden be-
horen, met goede amateurs.
Maar ook het gebruik van losse on-
derdelen in de dienst is een goede 
suggestie. 
Enerzijds is dat gemakkelijk doordat 
Liszt verschillende deelbezettingen 
heeft per Statie. Anderzijds heeft Liszt 
zelf verschillende totaalbewerkingen 
van dit stuk gemaakt. Er is een orgel-
versie, een pianoversie tweehandig, 
een pianoversie vierhandig en een 
piano-harmonium-versie. De solisten 
kunnen uit het koor komen. 
Ooit zong ik dit stuk op Goede Vrij-
dag in de kleinst mogelijke bezetting: 
met zijn achten, waarbij ik als onder-
deel van het dubbelkwartet aan de 
vleugel zong en dirigeerde.
Maar hoe groot wil je het hebben? 
Ook oratoriumkoren zingen de ‘Via 
Crucis’ met solisten. 
De onderdelen zelf zijn dus verschil-
lend bezet. Wie alleen over een 
goede pianist en een adequate vleu-
gel beschikt, kan Statie 1 spelen voor 
solo piano. Goed, de laatste maten 
zijn een gezongen bassolo, maar die 

is toch wel te vinden? Statie 2 is ook 
een solopianostuk, met een bariton-
zinnetje. Als pianostuk is dat zelfstan-
dig genoeg, maar misschien kan hier 
de bas van Statie 1 invallen?
Statie 4, 5 en 10 zijn helemaal solo 
piano.
Maar het kan ook anders: wie geen 
piano of orgel heeft kan Statie 6 on-
begeleid uitvoeren, een prachtige ko-
raalzetting van ‘O Haupt voll Blut und 
Wunden’. Liszt in de stijl van Bach.
De laatste jaren heb ik het stuk uitge-
voerd in de piano-harmonium-versie. 
Nu we het duffe en stoffige imago 
van het harmonium goeddeels 
voorbij zijn, en het instrument weer 
een zekere oorspronkelijkheid heeft, 
behoren deze uitvoeringen tot de 
mooiste. 
En waar kan je geen harmonium vin-
den?
Toegegeven: een origineel zuigwind-
harmonium is qua expressiviteit en 
klank niet te vergelijken met de door-
snee harmoniums die we meestal te-
genkomen. Maar zelfs met dergelijke 
harmoniums uit de kringloop kun je 
prima resultaten bereiken!
Maar ik twijfel: misschien doe ik dit 
jaar de vierhandige versie…
Diverse vindplaatsen, o.a.: 
www.vocalpdf.nl/part/lisviac.pdf 

zaterdag 30 maart
Stille Zaterdag, Paaswake

Beeld

Als Hans Landsaat de opdracht aan-
vaardt de Opstanding te schilderen 
schildert hij een graf in de rotsen 
met een steen ervoor. Hij zegt: ‘De 
rol van de steen is essentieel – veron-
achtzaamd misschien – en dit is mijn 
ontwerp.’
Het schilderij is stil en grotendeels 
donker; het sluit aan bij de leegte en 
het gemis van de vrouwen, die ie-
mand begraven hebben. In het don-
ker een ingang, nog donkerder, rood 
omrand: het graf. De steen, lichtgrijs, 
voor de ingang sluit het graf niet en 
heeft een merkwaardige vorm, smal 
en spits, het lijkt een verwijzing naar 
boven, het lijkt een vis. Op de steen 
een cirkel: een vingerafdruk van de 
Eeuwige. De vorm van de steen her-
haalt zich in het heldere licht linksbo-
ven, de cirkel is een bol geworden, 
de steen een berg. Ook rechts is licht, 
het zendt zijn stralen tot aan het graf. 
Zo schildert Landsaat de opstanding: 
donkere nacht, een graf, een steen: 
de dood en het verdriet worden 
niet ontkend of weggewerkt, maar 
er is ook een rode band van liefde 
die blijft en het licht van Gods eer-
ste woord ‘Er zij licht’ (Gen.1,3), het 
licht van Christus: ‘Het licht schijnt in 
de duisternis en de duisternis heeft 
het niet in haar macht gekregen’. 
(Joh.1,5)
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zondag 7 april
2e van Pasen

Muziek bij Luc. 10,5 e.v.

Op deze eerste zondag na Pasen zijn 
we nauwelijks nog bekomen van de 
opstanding.
De inhoud van de tekst van het motet 
‘Entsetzet euch nicht’ van Melchior 
franck is in feite de parallelle lezing 
uit Marcus in plaats van Lucas, maar 
in de meeste gevallen zal dat geen 
probleem opleveren.
De bundel ‘Deutsche Evangelien-
sprüche für das Kirchenjahr 1623’ van 
franck bevat 64 evangeliemotetten 
en een motet op de tekst van Jes. 
53,4-5, meest voor vierstemmig ge-
mengd koor.
Op de website CPDL (Choral Public 
Domain Library) zijn er 11 te vinden, 
waaronder deze.

zondag 31 maart 
Pasen

Poëzie bij Joh. 20,1-18

Het gedicht gaat over de dood. Niet 
alleen van de moeder, ook van de 
twee geliefden. Dat jaagt schrik aan. 
Tegelijk is het een Paasgedicht. Zie de 
‘drie dagen’. En er is sprake van een 
steen die wegrolt. Het is niet de steen 
van het graf van Jezus. Het is de steen 
die ‘sterven wegrolt van het hart’. Een 
beschrijving van de leegte die het ster-

ven van een geliefde achterlaat? Of is 
het sterven zelf hier opstaan? Hoe dan 
ook, eens zullen geliefden elkaar niet 
meer toebehoren. Maar er staat iets 
tegenover: ‘…ze zullen die ons losliet 
uit het graf zijn toegedaan.’ Er is een 
hogere binding dan die aan het een-
malige leven. Ook Maria van Magdala 
moest om die binding leren loslaten. 

op de loopplank

Eén leven kreeg je, lief, voor je bestaan.
En ik. Als een hond vloog hem dit denkbeeld aan
toen zij de vroege boot naar Harlingen opliep alleen.
Het was met haar moeder weer niet goed. Het was alsof
hij haar een pasgevroren watervlakte op zag gaan.
Zij was het zelf die daar de loopplank ging.
‘Blijf liever hier, ik bel je als het echt niet gaat.’

Drie dagen later zagen ze elkaar weer op de wal,
nog altijd paar, maar iets zou onherroepelijk
veranderd zijn. Zij kenden hem nog niet, de steen
die sterven wegrolt van het hart, het godverlaten
gat dat moet voldaan, zij zullen niet elkaar uiteindelijk,
zij zullen die ons losliet uit het graf zijn toegedaan.
Eén leven moest en zou voldoende zijn voor het bestaan. 

Willem Jan Otten

48   Lætare | jaargang 29 | nummer 1 | februari 2013 

Eigenaar
Notitie
Joh. = Johannes

Eigenaar
Notitie
Luc. =Lucas



zondag 21 april 
4e van Pasen, Jubilate

Poëzie bij Openb. 7,9-17

In de barre winter van ’46 kwam Ad 
den Besten naar Hardenberg waar 
Willem Barnard op dat moment pre-
dikant was. Hij liep langs het spoor 
toen het treinverkeer door sneeuw 
gestaakt was. Het maakte op Barnard 
een onuitwisbare indruk. Hij maakte 
er een gedichtencyclus over. Onder-
staand fragment bezingt de vriend-
schap tussen de twee dichters in 
beelden uit Openbaring. Het wit van 
de sneeuw zal eens ingeruild worden 
voor witte toga’s: een beeld uit hoofd-
stuk 7. De sneeuw zal dan bestaan uit 
herinneringen die als bloesems zullen 
neerdalen. Het gedicht refereert dan 
aan ‘De Pietersberg’, waar Barnard en 
Den Besten vanaf 1953 werkten.

zondag 14 april
3e van Pasen

Beeld bij Openbaring 5,6-8

De trouw van de Eeuwige – in oudere 
vertalingen ‘de goedertierenheid’ –  is 
het centrale woord op deze zondag  
(Introïtuspsalm 33). Centraal in Gods 
trouw en zijn verlangen naar vrede is 
Jezus, de Opgestane, die voor altijd 
herkend wordt aan zijn littekens (Lu-
cas 24).
Op unieke wijze hebben Spaanse 
monniken, die rond het jaar 1000 het 
boek Openbaring illustreerden, dit 
centrum in beeld gebracht. fascine-
rend is de indeling van het beeld: 
een wervelende cirkel, gevormd door 
de vier evangelisten, waarin het Lam 
centraal staat. Hij draagt zijn kruis en 
het boek. Daaromheen is één en al 
beweging te zien. Buiten het centrum 
vierentwintig mannetjes met grote 
ogen en geopende handen… of ap-
plaudisseren ze? 
Het Lam, hier de rustende pool, komt 
alles toe, ook onze lof en dank om 
Gods trouw. 

Beatus van San Millan  f.92, ca. 1000, 
35,5x24 cm. Vindplaats: John Wil-
liams, ‘Spaanse miniaturen uit de 
Middeleeuwen’, Spectrum 1978.

zondag 28 april
5e van Pasen, Cantate

Muziek bij zondag Cantate

Het is niet eenvoudig om bij de 
gegeven lezingen van het ‘Gemeen-
schappelijk Leesrooster’ muziek te 
zoeken. De teksten die pal rondom 
de lezingen van vandaag staan, zijn 
vaak bekender en daarom vaak van 
noten voorzien.
Een merkwaardig gegeven eigenlijk, 
dat juist voor zondag Cantate de mu-
ziek niet voor het oprapen ligt.
Goed: dan maar echt ‘Cantate’, 
Psalm 96. Heinrich Schütz heeft in 
zijn Becker-Psalter alle 150 psalmen 
gezet. Psalm 96 ‘Singet den Herrn ein 
neues Lied’ is een dankbare om in 
te studeren. De vierstemmigheid is 
eenvoudig. 
Misschien is het een goed idee om 
voor deze zondag een gelegenheids-
koor te organiseren. En dan kunnen 
we ook kiezen uit meerdere ‘Cantate’-
liederen. Een Engelse bijvoorbeeld, 
op de tekst van Psalm 98 (immers met 
de zelfde aanhef): ‘Sing to the Lord a 
new-made song’ van Charles William 
Hempel (1777-1855).
Beide psalmen zijn te vinden op de 
site van de CPDL. De Schütz-psalm is 
gedigitaliseerd door Helmuth Kick-
ton, de Hempel-psalm door Edmund 
Gooch.

de aanbiedingsreis 
(fragment)

[…]
Ik loop eeuwen achter, eeuwen
voor, men zal mij alsnog zingen
als wij met al die psalmisten
unisono omgaan, lopend
niet over een doodlopend spoor
in een uitgedoofde sneeuwnacht,
maar gehuld in witte toga’s 
langs de oevers van de oorsprong
waar jij, Adriaan, als koning
David dansen zult, Hölderlin
over het water weerkaatsend.
En de twaalf genesisbomen
(onder een daarvan leest T.S.
Eliot Winter en later)
sneeuwen dan verhalenbloesems,
uitgebloeide anekdotes 
die op onze schouders blijven
geuren: hoe de Pietersberg eens,
God hoe levenslang geleden
reeds, de opgetogen vrede
van Jeruzalem geleidde
naar Oosterbeek laag aan de Rijn. 

Van der Graft

Uit: Mythologisch, Baarn, 1997
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zondag 5 mei
7e van Pasen
Muziek bij Joh. 14,6

Op de onvolprezen site van de CPDL 
is een mooi evangeliemotet bij de 
Johanneslezing te vinden van Johann 
Cristenius (1565-1626) te vinden: ‘Ich 
bin der Weg’. 
Het is voor vierstemmig gemengd 
koor (SATB), hoewel de stemomvan-
gen doen vermoeden dat het origi-
neel voor SAAB is geschreven. De alt 
is namelijk relatief laag en zit gedurig 
onder de tenorpartij. Dat kan vocaal-
technisch wat problemen opleveren. 
Het motet heeft enige omvang, na-
melijk 75 maten. Maar de eerste 19 
maten kunnen ook zelfstandig wor-
den gebruikt. 
Zoals het voorbeeld illustreert, is 
het een voornamelijk polyfoon stuk. 
De ‘weg’ is terug te vinden in de 
stapsgewijze toonladderfiguren naar 
boven. Die toonladderfiguren blijven 
ook de volgende maten terugkomen, 
dus zonder grote sprongen. Dat 
draagt ertoe bij, dat het een relatief 
makkelijk zingbaar stuk is.
Dit en dergelijke stukken zijn een-
voudig te vinden via de index van de 
CPDL-site; op titel of op componist.

donderdag 9 mei 
Hemelvaartsdag

Poëzie bij 2 Kon. 2,1-15

Een eigenaardig gedicht: het is 
geschreven in haiku’s. Maar ook de 
inhoud is opmerkelijk. Deels lijkt het 
te gaan over het afscheid bij Jezus’ 
hemelvaart. De titel wijst daar al op, 
maar ook de woorden ‘rituele formu-
les’. En dan is er nog de verwijzing 
naar Kundry, de mysterieuze vrouw in 
de Parsifal van Wagner die het kruis 
van Christus bespot en die daarom 
gedoemd is rond te dolen. Tegelijk 
lijkt het een gedicht over het afscheid 
van geliefden: er is sprake van om-
helzingen. De achtergrond van dit 
gedicht is waarschijnlijk de verwijde-
ring tussen Auden en zijn geliefde 
Chester Kallman, die een passie voor 
opera deelden. Juist dit afscheid van 
geliefden werpt een apart licht op 
het afscheid van Elia en Elisa.

zondag 5 mei
6e van Pasen, Rogate
Beeld bij Openbaring 20

Beelden van verlangen roepen de 
teksten voor deze zondag op, een 
verlangen naar leven zo als het zou 
kunnen zijn, zonder angst, zonder 
argwaan, een hemelse stad, hier op 
aarde, waar je veilig bent en altijd 
dicht bij God; dicht bij elkaar en dicht 
bij jezelf. 
Als kunstenaars die stad verbeelden, 
zien we meestal een stad op een 
berg. Spaanse monniken schilderen 
een opengeklapte stad, een soort 
plattegrond, weliswaar met muren en 
kantelen, maar veel meer open poor-
ten. In de stad een engel (met licht 
aangeduide vleugels en meetlat), het 
Lam, dat zijn kruis draagt (zie ook bij 
14 april) en Johannes, de ziener, die 
het opschrijft in zijn boek. 
Wel een boek, maar geen kerk!

Beatushandschrift Morgan f. 222v, 
10e eeuw, 38x28 cm. Vindplaats: 
John Williams, ‘Spaanse miniaturen 
uit de Middeleeuwen’, Spectrum 
1978.

hemelvaartsdag 1964
(fragment)

[…]

Deze donderdag dat wij ons
Door rituele formules van afscheid
Heen moeten werken,

De woorden, de blikken,
Omhelzingen, wetend
Hoe definitief die nu zijn.

Hoezeer we ook willen geloven
Dat scheiden erbij hoort
En dat een belofte van vreugde

Ooit gestand wordt gedaan,
Afwezigheid blijft
Het verlies dat het is:

Permanent vanaf nu,
Duidelijk voor iedereen
Als in elk de presentie

Van een sombere Kundry,
Gedwongen tot giechelen
Bij iedere kruisiging.

W.H. Auden
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zondag 19 mei
Pinksteren
Beeld bij Handelingen 2

Een tamelijk druk beeld geeft weer 
wat Pinksteren betekent. Spetters 
vuur die neerdalen, geel en wit licht, 
grijze vlokken… of zijn het vingeraf-
drukken… of mensen misschien? Je 
moet even kijken om wijs te worden 
uit de wirwar, die weergeeft hoe  de 
mensen in de war waren op die eer-
ste Pinksterdag. 
In een aantal van de grijze vingeraf-
druk-hoofden staan getallen: 1 tot 
en met 12, de twaalf discipelen. Bij 
één van de hoofden, nummer 10, zijn 
twee opgeheven handen getekend 
en hij is vol dunne rode streepjes. 
Zou het Petrus zijn, die zijn pinkster-
preek houdt? Eén valt er een beetje 
buiten, de 12, is het Judas, die in het 
zwartblauwe duister uiteen spat? Er is 
veel te zien en er zijn veel manieren 
om te kijken. 
Het beeld geeft uitdrukking aan de 
overweldigende ervaring van Heilige 
Geest, adem en wind tegelijk.

Salvador Dalì: Pinksteren, uitstorting 
van de Heilige Geest. Privéverzame-
ling Alberetto, Turijn, Italië, 44x60 cm. 
Bron: internet.

zondag 26 mei 
Trinitatis

Poëzie bij Spr. 8,22-31

De bundel waarin het gedicht staat 
heet ‘De encyclopedie van de grote 
woorden’. Het woord ‘wijsheid’ uit het 
gedicht vertoeft dan ook enigszins in 
de buurt van de bijbelse betekenis. 
Vrouwe Wijsheid vormt in Spreuken 
het scheppingsprincipe van de uit-
gewogen orde en schoonheid in de 
dingen. In het gedicht heeft wijsheid 
vooral met realiteitszin te maken: we-
ten waar zand te halen is in de woes-
tijn. Ze staat tegenover de diepzinnig-
heid die kakelt. Wie kakelt dreigt elke 

binding met de realiteit te verliezen. 
Maar wijsheid weet hoe de dingen zijn. 
Wie wijs is houdt het midden, laat zich 
niet meeslepen naar ijle hoogten of 
aanzuigende einders: ze weet het rem-
pedaal te vinden. Ze is met niets tevre-
den. ‘Want niets is er genoeg’, besluit 
het gedicht. Hoor ik daar een echo van 
‘lucht en leegte’ van Prediker? Maar 
dan zijn we al een bijbelboek verder. 
Daar vergat ik het rempedaal even. 
Wijsheid is immers ook: bij de zaak zelf 
blijven.

Wijsheid

Wijs is hij die
weigert te weten,
diepzinnig die kakelt.

Weten waar zand te halen is in de woestijn,
de eigen gangen kunnen voorspellen,
op de juiste plek zijn met het juiste gezicht:

wijsheid. Voorzichtigheid. Virtuoos
het rempedaal bedienen,
de uitwas de kop indrukken
voor hij woekert. Zwijgen, begrijpen,

zich nooit laten gaan, nooit
achter zichzelf aan hoeven lopen,
met niets tevreden zijn, want niets is er genoeg. 

Mark Boog

Uit: De encyclopedie van de grote woorden, 
Amsterdam 2005
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