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iV - leesroosters

de kerken van reformatorische en katholieke traditie en de
kerken van de reformatie onderling herkennen elkaar in toe -
nemende mate in een ordening van de schriften op zon- en
feestdagen in het kader van het liturgisch jaar. de reforma -
torische kerken in Nederland willen daarbij met name recht
doen aan hun verworteling in de traditie van israël. israël
leest geordend de schriften om de weg van gods openbaring
te volgen; zo ook de christelijke kerk om de weg van zijn
openbaring in christus te gaan.
Pasen en Pinksteren, de herfsttijd als tijd van verwachting
van de advent van het Koninkrijk der hemelen, bieden teza -
men met Kerst en epifanie het kader voor een geordend be-
staan in liturgie, leer en leven van de gemeente door heel het
jaar heen. Ook in dit opzicht geldt het aloude principe van
de eredienst: lex orandi, lex credendi – wat de kerk bidt. is de
uitdrukking van haar geloof.

de hele dienst staat in het teken van het gebed, de biddende
omgang met de heilige schrift en de viering van de sacra -
menten. de ordening van zondagen, feest- en gedenkdagen
volgens het liturgisch jaar is te vinden in het tijdeigen.

het tijdeigen is opgebouwd uit de volgende elementen:
- introitus;
- gebed van de dag;
- lezing uit het Oude testament;
- graduale of antwoordpsalm;
- lezing uit de brieven;
- halleluja(lied);
- lezing uit het evangelie;
- gebed over de gaven;
- dankzegging of slotgebed.

Luthers Leesrooster
het klassieke liturgische jaar in zijn huidige lutherse gestal -
te gaat voorop. de evangelisch-lutherse Kerk brengt haar
leesrooster met een lange en respectabele traditie, die terug -
gaat tot in de voor-reformatorische kerk, mee in het samen
op Weg-proces. bovendien is deze eenjarige ordening meer
dan slechts een leesrooster. Zij biedt ook de complete reeks
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introitus-psalmen, de bijbehorende gebeden van de dag en
zondagsliederen. de lutherse jaarcyclus is ongewijzigd over -
genomen, inclusief de toevoeging van een eerste lezing uit
het Oude testament en de graduale-psalmen (1976) en de
herziening van de introitusteksten en zondagsliederen
(1992). de naam van de zondag blijft in gebruik voorzover
ontleend aan de eerste psalm, respectievelijk de antifoon-
tekst, en voorzover zij is ingeburgerd.

Tellingen van de zondagen
dit liturgisch jaar biedt overigens ook het kader voor andere
leesroosters. tevens moet duidelijk zijn dat Pasen (altijd ge -
dateerd op de zondag na de eerste volle maan in de lente) de
spil is waarom het hele feestjaar draait. daarbij worden de
zondagen in principe benoemd in het spoor van het feest
waarop zij volgen. met het oog op een evenwichtige inpassing
van andere leescycli in het klassieke liturgische jaar en om
duidelijk te maken dat Pasen het hart is van het liturgisch
jaar, blijven wij met de lutheranen spreken van ‘zondagen
van epifanie’. het aantal hangt ervan af wanneer de veertig
dagen voor Pasen beginnen. in de zomer en herfst is gekozen
voor een benaming die recht doet aan de wisseling van het
seizoen eind september, in de buurt van de seizoenswisse -
lingsdagen (quatertemperdagen). de wisselzondagen na tri -
nitatis – het aantal daarvan hangt, evenals bij de zondagen
na epifanie, ervan af hoe vroeg of laat Pasen valt – heten
alleen tot 21 juni ‘zondagen na trinitatis’. Vanaf 21 juni tot
21 september tellen wij ‘zondagen van de zomer’ en daarna
‘zondagen van de herfst’. de gang van de zondagen van de
herfst via de drie zondagen van de voleinding en de vier van
de advent naar het Kerstfeest en epifanie is in feite één door-
gaande beweging.

Gemeenschappelijk Leesrooster
gelet op de ontwikkelingen in de huidige oecumene wordt in
dit dienstboek een Gemeenschappelijk Leesrooster (gl) voor
onze kerken opgenomen, dat in feite een bewerking is van
voorgaande leesroosters die ontwikkeld zijn door de rooms-
Katholieke Kerk, een groot aantal katholieke, anglicaanse en
reformatorische kerken in de Verenigde staten en de Oud-
Katholieke Kerk in Nederland. de gang van zaken was dat
het nieuwe rooms-katholieke lectionarium (Olm, 1969) in de
Verenigde staten is bewerkt onder auspiciën van een zes-
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tiental kerken tot het common Lectionary (cl, 1983), inmid -
dels Revised common Lectionary (rcl, 1992). Voordat dit
proces echt op gang was gekomen, nam de Oud-Katholieke
Kerk in Nederland het cl via de episcopal church in de 
Ver enigde staten over en herzag het hier en daar. het ont-
ving daarbij de naam Oud-Katholiek Lec tio narium (OKl,
1993). met name de antwoordpsalmen werden geheel op-
nieuw in het licht van de Nederlandse traditie op het terrein
van het psalmzingen op een rij gezet. dit OKl diende als uit-
gangspunt voor een revisie ten gebruike in de samen op
Weg-kerken. de aange brachte wijzigingen zijn voorbereid
door een werkgroep waaraan rooms-katholieke, oud-katho -
lieke en remonstrantse adviseurs hebben deelgenomen. Om -
dat deze roosters van dezelfde structuur uitgaan, is het dui -
delijk dat deze de meest algemeen verbreide zullen zijn in de
komende decenniën.

Kanttekeningen bij het Gemeenschappelijk Leesroos ter
de eerste lezing is doorgaans uit de profetische boeken van
het Oude testament gekozen in verband met het evangelie.
hoezeer de lezing van het eerste testament ook in en door
de Olm is uitgebreid, hierin schuilt een beperking. de ma-
nier waarop het (r)cl dit probleem probeert op te vangen
met enkele korte blokken baan lezing uit de profeten en wijs -
heidsliteratuur in de zomerperioden, is minder gelukkig.
daarmee wordt immers nog geen recht gedaan aan de litur -
gische structuur van de thora. bovendien is het verband
tussen eerste en derde lezing afwezig. bij de jongste revisie
is vooral gekeken naar dat verband tussen eerste lezing en
evangelie. binnen de structuur van Olm en OKl was het
mogelijk hier en daar iets te verbeteren, bijvoorbeeld door de
begrenzing van een pericoop iets bij te stellen. de enkele eer-
ste lezingen uit de deutero-canonieke boeken werden ver -
vangen. bij elke verandering is nagegaan of de eerste lezing
en de antwoordpsalm nog van toepassing zijn.
de psalmen ontvangen in dit rooster een eigen plaats als
‘tweede lezing’, in relatie met de eerste lezing uit het Oude
testament. Zoals eerder gezegd, heeft de gemeente met het
zingen ervan een eigen aandeel in de verkondiging van de
heilige schrift tijdens de eredienst.
de lezingen uit de apostelgeschriften volgen in de Olm op de
zondagen door het jaar een dusdanig eigen spoor, dat de
apostelgeschriften niet tot hun recht komen. de lezingen uit
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de brieven zijn in het gl gehandhaafd, wanneer zij deel van
het ensemble van lezingen uitmaken. Waar zij een eigen -
standige baanlezing vormen zonder relatie met de eerste en
evangelie-lezing, is van overneming afgezien. de brieven die-
nen op een andere, betere manier naar hun eigen aard en
orde te worden gelezen.

Van zowel het luthers leesrooster (ll) als het gl geldt dat
zij geheel en al georiënteerd zijn op de grote feesten, in het
bijzonder het Paasfeest. doorgaande lezing komt altijd op de
tweede plaats, als op de eerste plaats lezenderwijs recht is
gedaan aan de gang naar een feest toe en van een feest naar
het volgende.

Aanvullend Leesrooster
Zeker in de reformatorische traditie kent men de gewoonte
een bijbelboek te nemen en eenvoudig door te lezen tot het
uit is. Om aan deze goede gewoonte recht te doen en toch
een bescheiden aanwijzing te geven, is naar een ontwerp van
h.a.j. Wegman door de hierboven genoemde werkgroep een
leesrooster ontwikkeld, waarmee men in negen ‘jaargangen’
de gehele bijbel cursorisch leest. dit aanvullend  Leesrooster
(al) wil:
- recht doen aan de doorgaande lezing van een bijbelboek,

zoals die in de gereformeerde traditie steeds is beoefend;
- een handreiking doen aan gemeenten en voorgangers

die met ll of gl slecht overweg kunnen;
- een suggestie doen voor leer-, middag- of avonddiensten;
- aanwijzingen geven voor de lezing van de brieven van

het Nieuwe testament en de geschriften van het Oude
testament die in de andere leesroosters onvoldoende of
in het geheel niet tot hun recht komen.

het al bestaat, zoals gezegd, uit negen ‘jaargangen’ van vier
seizoenen en sluit dus niet onmiddellijk aan bij het kerkelijk
jaar. desondanks kan men er moeilijk aan voorbijzien dat
op de kerkelijke kalender de lente het seizoen is waarin
Pasen wordt gevierd en de winter de tijd die aanvangt met
het Kerstfeest. ieder ‘seizoen’ is verdeeld in dertien
zondagen. met de feesten is geen rekening gehouden. het ligt
voor de hand dat men in de praktijk er wel rekening mee
houdt, dat bijvoorbeeld op enige zondag in de lente het Pink-
sterfeest wordt gevierd.
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de negen jaargangen dienen slechts de overzichtelijkheid.
het is niet de bedoeling dit rooster jaren achtereen slaafs te
volgen. men neme in een zeker jaar een seizoen uit één van
de jaargangen en het volgende seizoen een andere kolom uit
een andere jaargang. Zo ontstaat er vanzelf de nodige afwis -
seling. bijvoorbeeld, wanneer men begint met in de lente de
thora te lezen (exodus-Numeri), kan men in de zomer naar
de 6e jaargang grijpen (galaten/Kolossenzen) of via de 9e
jaargang het evangelie van lucas lezen. Op deze wijze wordt
een verbinding gelegd tussen het al en het gl (respectieve-
lijk Olm en OKl).

binnen de bijbelboeken die eerst aan een seizoen waren toe -
gewezen, zijn de pericopen slechts globaal afgebakend. deze
betreffen vaak meer dan één hoofdstuk. men zal dus slechts
een kleiner stuk, naar eigen keuze, willen lezen. Ook de toe-
wijzing van hoofdstukken aan een zondag is allerminst
dwingend.

de grotere bijbelboeken, met name de vijf boeken van mozes
en de vier evangeliën, zijn meer cursorisch behandeld dan
de kleinere. Wil men aan de thora werkelijk in doorgaande
lezing recht doen, dan staat daarvoor de driejarige thora-
cyclus ter beschikking. deze kan geheel of gedeeltelijk, maar
in elk geval voor een langere periode dan dertien zondagen
gevolgd worden. de synoptische evangeliën komen in het gl
uitvoerig aan de orde. men kan evenwel het al gebruiken om
andere accenten te leggen of die gedeelten te lezen die anders
worden overgeslagen.

het al voorziet slechts in één schriftlezing. het wordt aan de
voorgangers overgelaten of dat voldoende is, of in deze leem -
te zelf te voorzien.

Thora-rooster
de thora wordt in de aangeboden aanwijzing gedurende een
cyclus van drie jaar uitgeschreven langs het liturgisch jaar,
waarbij rekening gehouden wordt met de daarin voorkomen -
de feesten, in het bijzonder het Paasfeest. Van de soms ta-
melijk grote sedarim (pericopen) geldt hetzelfde als hierboven
bij het aL is opgemerkt. in de praktijk zal men vaak een
korter gedeelte voorlezen. de Psalmen zijn als verkondigings-
en antwoordpsalmen op de rij af naast de vijf boeken van de
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thora gezet. Of daarmee een his torische bedoeling in ere
wordt hersteld, is omstreden en on zeker. in de praktijk blijkt
de driejarige thora-cyclus tezamen met de 150 Psalmen
echter een goede oefening voor discipline.

in het ll, het gl en de thora-cyclus wordt aangesloten bij
een bestaande praktijk – hetzij bij een eeuwenoude traditie
(ll), hetzij bij de ontwikkelingen in de oecumene sinds Vati -
canum ii (gl), hetzij bij experimentele ontwikkelingen in
onze kerken sinds de jaren zeventig (de thora-cyclus, die op
haar beurt geworteld is in de joodse traditie). in het al is ge-
probeerd het geheel van de schrift een plaats toe te ken nen
binnen de wisseling der seizoenen.

er is in beginsel nog een ander type leesrooster denkbaar,
dat vanuit een meer pastoraal-georiënteerde interesse is op -
gebouwd uit ‘elementaire’ lezingen, die tot het geestelijke
bezit van iedere gelovige zouden moeten behoren. Wellicht
kan een dergelijk leesrooster te zijner tijd opgenomen wor-
den in een herzien dienstboek.

V - het liturgisch jaar

het liturgisch jaar vindt zijn hart in de viering van christus’
dood en verrijzenis op elke dag van de heer en in de drie
dagen van Pasen. het heilshistorische ‘heden’, waarin de ge-
meente deelt in de weg die jezus is gegaan, is te herken nen
in de vroeg-christelijke gewoonte om slechts één alom-
vattend feest te vieren: het ‘pascha’ van de messias. dit om -
vat naar huidig besef tenminste Passie, Pasen en Pinksteren.
gaandeweg werd de heilsgeschiedenis steeds meer uiteenge -
legd in afzonderlijke feest- en gedenkdagen. dit resulteerde
na vele eeuwen in een uitgekristalliseerd ge denk- of litur-
gisch jaar, waarin iedere periode en iedere zondag zijn speci -
fieke karakter draagt. datzelfde geldt soms ook voor de da -
gen van de week. het moet echter duidelijk blijven dat het
karakter van elke zondag is, dat hij ‘dag des heren’ is: dag
van de verrijze nis.

Omdat heel het liturgisch jaar wordt getekend door christus’
dood en verrijzenis, is er weinig reden om het jaar een na -
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drukkelijk begin of einde mee te geven. het gebruik om het
liturgisch jaar met de eerste zondag van advent te laten be-
ginnen hangt samen met de geleidelijk gegroeide ontwik-
keling om op een historiserende wijze het leven van jezus
‘na te spelen’. thematisch gesproken bestaat er een nauw
verband tussen de laatste zondagen van de herfst, de ‘zon -
dagen van de Voleinding’ en de ‘tijd van advent’, zoals hier -
na zal worden beschreven. als er al van een cesuur sprake
zou zijn, dan is die te zoeken bij de inzet van de weg naar
Pasen. het gaat echter in het geheel van het liturgisch jaar
om aspecten van de heilsgeschiedenis in hun onderlinge sa-
menhang en om de toe-eigening daarvan door de gemeen te.
dat deze proeve van het dienstboek traditiegetrouw be gint
met advent, hangt samen met de keuze om deze proeve van
het dienstboek te laten functioneren in het kader van de oe-
cumene. in alle kerken beginnen de dienstboeken met de
advent.

KerstKriNg

de Kerstkring omvat de tijd van advent, het feest van Kerst
en epifanie en de zondagen van epifanie.

adVeNt

de tijd van advent leidt toe naar de viering van Kerst en epi -
fanie. het latijnse woord ‘adventus’ duidt de plechtige in-
tocht van de keizer in de steden van zijn rijksgebied aan. in
de liturgie spreekt de kerk vooral van advent in de betekenis
van de verwachting van de wederkomst van christus, de
eschatologie. het woord ‘advent’ behoort tot de taal van de
hoop, de taal van het koninkrijk van god.

die taal van de verwachting geeft kleur aan de herfst en de
winter. de thema’s vrede, recht, oordeel, wederkomst en ko-
ninkrijk staan in de herfst en de vroege winter op de litur-
gische agenda. herfst en winter behoren liturgisch gespro-
ken bij elkaar. de kerkelijke herfsttijd begint rondom de
joodse feesten, die volgens de christelijke tijdsberekening in
de maanden september of oktober vallen. de toekomstver -
wachting die de laatste zondagen van de herfst nadrukkelijk
kleurt, wordt in de laatste vier zondagen voor Kerst ‘inge vuld’
met de verwachting van de mensenzoon die de kerk reeds
mocht begroeten. gods grote daden uit het verleden en zijn

Dienstboek binnenwerk_Dienstboek I - binnenwerk  08-03-10  08:42  Pagina 907



908                                             Zondag, feest- en gedenkdagen

rijk dat komen zal, begroeten elkaar in de komst van jezus,
de christus.

Omwille van de oecumenische praktijk benoemen wij de
laatste vier zondagen vóór Kerst en epifanie als zondagen
van de advent. de thema’s van deze zondagen zijn: de voor -
bereiding op het feest van christus’ eerste komst en zijn
tweede komst in heerlijkheid. de openingsgebeden van deze
zondagen beginnen met de oproep aan god zijn macht daad -
werkelijk te manifesteren: ‘Wek op uw macht en kom’. de
keuze van de introituspsalmen in de adventstijd onder-
streept het uitzien naar de vrede en gerechtigheid van gods
Koninkrijk (Ps. 25, 80, 85, 19). Vanaf 17 december ver-
schuift het accent naar de voorbereiding op het Kerstfeest.
in de vespers van 17 tot en met 23 december worden dan als
antifoon bij de lofzang van maria de zogeheten ‘O-antifonen’
gezongen. deze roepen christus met verschillende profeti-
sche titels aan, waarvan de eerste letters – in omgekeerde
volgorde – de tekst ero cras vormen: morgen zal ik er zijn. de
lezingen en bijbehorende schriftliederen zijn zowel in het ll
als in het gl geënt op een structuur die, thematisch gespro -
ken, éénjarig is. Op de eerste adventszondag wordt volgens
het ll het intochtsverhaal in jeruzalem gelezen, terwijl in
het gl uit de apocalyptische rede van jezus over de ‘teke-
nen aan zon, maan en sterren’ en de uitbottende vijgeboom
wordt gelezen. de tweede en derde zondag worden in het gl
getekend door johannes de doper. de vierde zondag is in het
ll gewijd aan de bruidegom die komt, en in het gl aan
maria. het verschuivende accent van wederkomst naar eer-
ste komst is in deze lezingen te herkennen. de introitus van
de derde zondag Gaudete – verblijdt u – (fil. 4:4-6), gecombi -
neerd met Psalm 85 die alle thema’s van de herfsttijd sa -
menvat, geeft aan deze zondag zijn bijzondere glans. de
kleur van deze zondag – overigens niet in de erop volgende
week – licht dan ook op tot roze (vgl. zondag Laetare in de
Veertigdagentijd). de vierde zondag draagt een des te ingeto -
gener karakter. de gemeente smeekt om de (weder)komst
van de messias: Rorate coeli – ‘hemelen, dauwt van omhoog
en laat rechtvaardigheid (of: de rechtvaardige) uit de wolken
neerdalen’ (jesaja 45:8).

Kerst eN ePifaNie

het Kerstfeest en het feest van Epifanie vormen samen het
midden van de Kerstkring. de viering van Kerst begint met
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de vespers op de vooravond en de nachtdienst. Psalm 2, de
introitus van deze nachtdienst, zet de toon voor de viering
van het Kerstfeest: ‘gij zijt mijn zoon, zie ik verwek u heden’.
de lezingen zijn jesaja 9, ‘het volk dat in duisternis wandelt,
zal een groot licht zien’ en lucas 2:1-20, de geboorte uit de
hemel temidden van de herders. de Kerstochtend wordt 
bepaald door de proloog van de hebreeënbrief, ‘god heeft
vanouds gesproken door der profeten woord’ (vgl. gezang
102) en de proloog van het evangelie van johannes, ‘het
Woord is vlees geworden en heeft onder de mensen ge -
woond’.

in het spoor van Kerstmis staan op de dagen na Kerst een
aantal ‘heiligen’ op de liturgische agenda. de gedachtenis
van stefanus, de eerste christelijke martelaar wordt gevierd
op 26 december. Op 27 december valt de feestdag van jo -
hannes, de apostel en evangelist. Op 28 december zijn het
de ‘onschuldige (onnozele) kinderen van bethlehem’ van wie
de gedachtenis wordt gevierd. de proeve van het dienstboek
volgt hierin de lutherse – en katholieke – traditie. in de litur -
gische praktijk van de gemeente kunnen elementen uit de
kerstviering heel wel met deze gedenkdagen verbonden wor -
den.

de Oudejaarsavond onderhoudt geen relatie met de thema’s
van de Kersttijd. in de proeve van het dienstboek staat een
preekdienst of vesper aangegeven. de thema’s hiervoor zijn
‘tijd en eeuwigheid’ en de bescherming die god biedt.

de achtste Kerstdag is beter bekend als Nieuwjaar. de ge -
meente gedenkt dan de naamgeving en de besnijdenis van
de heer. de lezing uit Numeri 6 in het gl verwijst min of
meer naar het feit dat op deze dag het nieuwe kalenderjaar
begint.

het tweede feest van de Kerstkring is Epifanie. het evangelie
uit matteüs 2 verhaalt hoe de messiaanse mens verschijnt
(epifanie) als koning voor alle volkeren. de wijze waarop hij
koning zal zijn komt tot uitdrukking in de viering van de
achtste dag van epifanie: jezus’ doop in de jordaan. die weg
wil hij gaan, omdat het hem ‘aldus betaamt alle gerech-
tigheid te vervullen’ (mat. 3:15). in het gl wordt de doop van
de heer gevierd op de eerste zondag na epifanie. het 
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derde thema van epifanie is de ‘brui loft te Kana’, het eerste
teken dat jezus verricht. het komt aan de orde op de zondag
na de doop des heren.

ZONdageN VaN ePifaNie

Op de zondagen van epifanie staan een aantal roepingsver -
halen aangegeven en delen uit de bergrede (jaar-a) en veld -
rede (jaar-c). Op al deze ‘groene’ zondagen vormen het evan -
gelie en de oudtestamentische lezing met de antwoordpsalm
een samenhangend geheel. met deze zondagen van epifanie
wordt de Kerstkring afgesloten. in het ll wordt de epifanie-
tijd beëindigd met de lezing van de verheerlijking op de berg
(mat. 17:1-9). 

PaasKriNg

de Paaskring omvat de Veertigdagentijd, de drie dagen van
Pasen en de Paastijd, die wordt besloten met Pinksteren, de
vijftigste Paasdag. de lutherse traditie kent een voorberei -
dingstijd van drie zondagen: septuagesima, sexagesima en
Quinquagesima, die aan de Veertigdagentijd voorafgaan. het
gl kent een dergelijke voorbereidingstijd niet.

VeertigdageNtijd

Vele lezingen en gebeden in de Veertigdagentijd herinneren
aan de oorsprong van deze tijd: een catechetische doopcur-
sus op weg naar de Paaswake. de geloofsleerlingen bereiden
zich voor op hun doop, terwijl de gedoopte gemeente zich
met hen voorbereidt op de gedachtenis van de eigen doop in
de Paaswake. de zondagen markeren daarbij een aantal
kernmomenten op de weg die de heer naar Pasen is gegaan.
gaandeweg is met deze voorbereiding op de viering van het
paasfeest de praktijk van het vasten verbonden geraakt. Ook
nu is er in het kerkelijk leven opnieuw aandacht voor een ze-
kere concentratie en versobering tijdens de voorbereiding op
de paasviering. Overigens worden de zondagen niet bij de
veertigdagen-telling betrokken: het kunnen geen vasten da-
gen zijn. de dag des heren wordt immers gekenmerkt door
de viering van de verrijzenis van de heer. Wel wordt gedu-
rende de Veertigdagentijd in de diensten alle uitbundigheid
vermeden. de ‘gloria’-lofzang en het halleluja-gezang verval -
len. in de gereformeerde traditie is het gebruik tijdens de
voorbereiding op het paasfeest met name aandacht te geven
aan het lijden van christus. Vandaar dat voor deze tijd de
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benaming ‘lijdenstijd’ ingeburgerd is geraakt. deze periode
betreft zeven zondagen voorafgaande aan het Paasfeest en
verschilt dus zowel in omvang als in thematiek van de ‘Veer -
tigdagentijd’.

de Veertigdagentijd begint met aswoensdag. deze inzet van
de komende tocht naar Pasen wordt getekend door boete en
inkeer. in het ll neemt Psalm 69 een belangrijke plaats in:
‘Verlos mij, o god, want het water is gekomen tot aan de lip-
pen; ik ben verzonken in bodemloos slijk, waar ik niet kan
staan; ik ben gekomen in diepe wateren, een vloed over-
stroomt mij’. daarbij wordt als keervers of antifoon gezon-
gen, eveneens uit Psalm 69: ‘antwoord mij, o heer, want rijk
is uw goedertierenheid, wend U tot mij naar uw grote barm -
hartigheid’. in het gl komt Psalm 57 aan de orde: ‘Wees mij
genadig, o god, wees mij genadig, want bij U schuilt mijn
ziel’. in beide leesroosters komt onder meer joël 2:12-19 aan
de orde: ‘bekeert u tot mij met uw ganse hart, en met vasten
en met geween en met rouwklacht. scheurt uw hart en niet
uw klederen en bekeert U tot de heer uw god’. het evange-
lie uit de bergrede spreekt eveneens van het vasten (mat.
6:[1-6,]16-21). met deze boeteviering is de oplegging van de
as verbonden. de palmtakken waarmee de gemeente in het
voorgaande jaar de heer op Palmzondag verwelkomde, wor-
den tot as verbrand: ‘...het vuur van bloed en ziel brandde
tot as’ (Zingend geloven 1&2/9). deze as wordt op de hoof-
den van de gemeenteleden gestrooid, of hun voorhoofd wordt
met een as-kruis getekend met de woorden ‘bekeert u en ge-
looft het evangelie’ of ‘gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot
stof zult wederkeren’.

de introitusgezangen kenmerken de zondagen van de Veer -
tigdagentijd. de zondagen worden genoemd met de eerste
woorden van het keervers bij de introituspsalm. Op de eerste
zondag speelt Psalm 91 een grote rol. het is de psalm die de
duivel citeert als hij jezus voor zich probeert te winnen. de
introitus Invocabit, ‘roept hij mij aan, ik zal hem antwoor-
den’ is uit deze psalm afkomstig. de tweede en derde zondag
ontlenen hun introitus aan Psalm 25: Reminiscere, ‘gedenk
uw barmhartigheid, heer, en uw gunstbewijzen, want die
zijn van eeuwigheid’ op de tweede zondag, en Oculi, ‘mijn
ogen zijn bestendig op de heer’ op de derde zondag. Op de
vierde zondag is het ‘Klein-Pasen’ of ‘half-vasten’. de paarse
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kleur licht op tot roze en de feestelijke introituspsalm 122
wordt omgeven door de antifoon Laetare: ‘Verheugt u met
jeruzalem en juicht over haar, gij allen die haar liefhebt’
(jes. 66:10). Wanneer de Veertigdagentijd wordt opgevat als
een tocht door de woestijn op weg naar Pasen, is zondag La-
etare als een oase onderweg. Zondag Gaudete in de ad vent
is een pendant van deze zondag. de introitus van de vijfde
zondag is Judica, ‘doe gij mij recht, o god, en voer mijn
rechtsgeding tegen een onheilig volk’ (Psalm 43).

de evangelielezingen zijn eveneens markante momenten van
de zondagen in de Veertigdagentijd. Zij worden als het ware
‘becommentarieerd’ door de andere lezingen en liederen die
in de leesroosters staan aangegeven. de evangelielezingen in
de Veertigdagentijd dienen dus een bepaald doel, waarbij de
liturgie functioneert als ‘bijbels-theoloog’. de evangelie-
lezingen in deze tijd vormen min of meer een samenvatting
van de geloofsgeheimen. de eerste zondag wordt in beide
leesroosters gekenmerkt door dezelfde evangelielezing: de
verzoeking in de woestijn. de eerste zondag is vooral een in -
leiding op de Veertigda gentijd. de tweede zondag is een voor -
smaak van Pasen: jezus wordt getoond in zijn verheerlijkt
opstandingslichaam. in het ll staat voor deze zondag het
verhaal van de Kananese vrouw (mat. 15:21-28) aangegeven.
de derde zondag wordt in het evangelie van het ll, lucas
11:14-28, getekend door het uit bannen van de duivel. in het
gl leest men in het jaar a van de samaritaanse vrouw bij de
bron. in de opgang naar Pasen geldt dit als een beeld van rei-
niging door de doop. jezus’ reiniging van en woorden over
de tempel staan centraal in jaar b. in jaar c staat deze zon-
dag in het teken van gods barmhartigheid en vergevingsge -
zindheid. het is een thema dat herinnert aan de Veertigda -
gentijd als een tijd van boete en inkeer. de vierde zondag
draagt een feestelijk karakter. in het ll en jaar b in het gl
is de lezing over de spijziging op de berg (joh. 6) een verwij-
zing naar het paaskarakter en de eschatologische verwach-
ting van het avondmaal. in jaar a functioneert de genezing
van de blindgeborene als een aanleiding voor de doopcate-
chese en verwijst dus naar de Paaswake. in jaar c leest men
het verhaal van de verloren zoon, evenals de spijziging op de
berg een verwijzing naar de verwachting van het komende
rijk. de vijfde zondag wordt in het ll als een nadrukkelijke
lijdenszondag getekend door de vraag van jezus: ‘Wie over-
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tuigt mij van zonde?’ en de consequenties die zijn dispuutge -
noten daaraan verbinden: ‘Zij namen stenen op om naar
hem te werpen’. in de lutherse en andere ‘klassieke’ tradities
begint op deze zondag de ‘lijdenstijd’ in engere zin. in het gl
verwijzen alle teksten in jaar a naar de opstanding of heb-
ben daar direct betrekking op. jaar b richt zich op de ontle -
diging van de heer en jaar c houdt het midden tussen beide
en vormt een goed voorbeeld van de Veertigdagentijd als
voorbereiding op het gehele pascha van de heer: zijn lijden,
zijn dood en zijn verrijzenis. het gl gaat ervan uit dat de ‘lij-
denstijd’ in engere zin pas begint op Palm- en Passiezon dag.

de stille Week maakt deel uit van de Veertigdagentijd. toch
draagt deze week een zelfstandig karakter. het lijden van
christus staat in het middelpunt van de aandacht. Vandaar
dat de zesde zondag van de Veertigdagentijd na de intrede
met de palmtakken, waarin jezus als Koning wordt verwel -
komd, gekenschetst wordt als ‘Passiezondag’ of ‘lijdenszon -
dag’. Voor Palm- en Passiezondag is de dubbelheid typerend,
waarmee gezang 173 eindigt: ‘heden hosanna, morgen krui -
sigt hem’. de zondag ontleent zijn naam dus enerzijds
(Palmzondag) aan de evangelielezing bij de intrede over je -
zus’ intocht in jeruzalem, anderzijds (Passiezondag) aan het
evangelie van de hoofddienst op deze zondag: het volledige
lijdensverhaal. Over de intocht in jeruzalem wordt gelezen
op een bijzonder moment, namelijk bij de intrede in de
dienst. deze lezing, een gebed bij de palmtakken (en de ook
met deze palmtakken versierde palmpaasstokken) en de pro-
cessie daarmee vormen samen een kleine ‘dienst in de
dienst’. daarna wordt deze voortgezet met in ieder geval het
gebed van de dag. een benaming als ‘Palm- en Passiezondag’
doet het meeste recht aan het ambivalente karakter van deze
dag. de matteüs- (jaar a), marcus- (jaar b) en lucas-passie
(jaar c) wisselen elkaar af op Palm- en Passiezondag, terwijl
de johannes-passie op goede Vrijdag wordt gelezen en/of
gezongen. het ll combineert op Palmzondag het in -
tochtsverhaal met de lezing over de graankorrel die in de
aarde sterft (joh. 12:12-20).

de drie dageN VaN PaseN

Na de voorbereidingstijd van veertig dagen begint het Paas-
feest op de avond van de Witte donderdag, de vooravond van
goede Vrijdag. in het spoor van de oudtestamentische tra-
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di tie zet ook de kerk een gedenkdag in op de vooravond. de
viering van de Paaswake is dan de (vroege) zondagsviering.
Zo omvat de Paasviering de periode van Witte donderdag-
avond tot en met de Paaszondag. in de viering van deze ‘drie
dagen van Pasen’ zijn lijden, dood en opstanding van jezus
christus onlosmakelijk met elkaar verbonden.

het is van belang dat deze eenheid van dood en opstanding
in de achtereenvolgende vieringen bewaard blijft. het Paas-
feest begint op Witte donderdag met de inzetting van het
avondmaal. dit onderstreept de vrijwillige en vrijmachtige
daad van de messias. Op de goede Vrijdag wordt tot uit -
drukking gebracht dat wij mensen hem dit lot hebben doen
ondergaan. stille Zaterdag legt getuigenis af van jezus’ ne -
derdaling ter helle. in de Paasnacht vindt een wake plaats
waarin de gemeente toeleeft naar de viering van de opstan-
ding van christus in de vroege paasochtend. de viering van
het paasfeest is daarmee een jaarlijkse ‘herhalingsoefening’
op de geloofsweg die een christen door het leven gaat. als li-
turgie een binnentreden is in de verzoende werkelijkheid
tussen hemel en aarde, tussen god en mens, door christus,
dan zal in de liturgie ook de gedachtenis van de verzoening
zelf plaatsvinden. de viering van het paasfeest helpt de ge -
meente om opnieuw deelachtig te worden aan, zich te verdie -
pen in en zich te laten bevrijden door het geheim van de ge-
kruisigde en opgestane heer jezus christus.

daarom komen beide sacramenten aan de orde. Niet alleen
de doop ontspringt aan Pasen, ook de viering van de maal-
tijd van de heer. Op de Witte donderdag ligt het accent op
de inzetting van het avondmaal en het diaconale karakter
van deze viering. het evangelie uit johannes 13:1-15 ver-
haalt van de voetwassing als voorbeeld van dienstbaarheid.
deze diaconie vindt zijn fundament in de liefdevolle overgave
van de heer zelf, die zijn leven geeft als ‘een volkomen ver -
zoening van al onze zonden’. daarmee geeft de viering van
het avondmaal ook richting aan de goede Vrijdag. in de vie-
ring van de maaltijd van de heer op de (vroege) paasochtend
valt het volle licht op de opstanding. de bediening van het
avondmaal op goede Vrijdag gaat ervan uit dat de Witte
donderdag geen viering kent en legt in het gebroken brood
en de vergoten wijn het accent op jezus’ verzoenend lijden
en sterven.
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het gebruik van liturgische kleuren geeft de hoofdaccenten
aan van de verschillende vieringen van de drie dagen van
Pasen. de donderdagavond wordt als ‘wit’ gekenmerkt.
daarmee wordt verwezen naar gods overmacht: ‘ik heb
macht het leven af te leggen en macht het weer op te nemen’
(joh. 10:18). het is de kleur van het gewaad waarmee dope -
lingen worden bekleed. hun gewaden zijn gewassen en wit
gemaakt in het bloed van lam (Op. 7:14). de goede Vrijdag
heeft in het spoor van de intrede van Palmzondag rood als
kleur. deze kleur verdient de voorkeur boven zwart of paars,
omdat met rood het vergoten bloed van het martelaarschap
tot uitdrukking wordt gebracht. Ook is het de kleur van de
geest die met zijn inspiratie alle menselijke grenzen door -
breekt. Paars legt meer accent op boete en inkeer. Van daar-
uit is het de kleur van de rouw geworden. dit is niet het
hoofdaccent van goede Vrijdag. Zwart is niet meer in ge-
bruik als liturgische kleur en kan daarom beter niet de goe -
de Vrijdag kenmerken. de stille Zaterdag blijft rood tot aan
het invallen van de avond als de Paaswake begint. de kleur
van de Paaswake is afhankelijk van de vorm waarin deze ge-
vierd wordt. de eerste vorm zet in met de lof van het licht
en wordt daarom geheel beheerst door de kleur wit. de twee -
de vorm begint met thema’s die aansluiten bij de goede
Vrijdag en de stille Zaterdag: lijden en hoop op bevrijding.
in het eerste deel van deze paaswake is de kleur dan ook
rood of paars. in het tweede deel, de viering van de
opstanding en de bediening van de doop, is de kleur
uiteraard wit.

Witte Donderdag
in de intrede van Witte Donderdag wordt heel de viering van
de drie dagen van Pasen samengevat. de intredepsalm is
Psalm 67, een oogstlied. de antifoon bij deze psalm is naar
galaten 6:14: ‘Wij mogen ervoor bewaard blijven te roemen,
anders dan in het kruis van onze heer jezus christus, in wie
ons heil is, ons leven en verrijzenis, door wie wij verlost en
bevrijd zijn’ (vergelijk gezang 192:2). de verbinding van
psalm en antifoon duidt de psalm als een loflied op de
‘vruchten’ van de kruisboom, de boom des levens (gezang
184). tezamen typeren Psalm 67 en galaten 6:14 de drie
dagen van Pasen. het gebruik om in de intrede ook het glo-
ria aan te heffen, wijst eveneens op het omvattende paaska -
rakter van de Witte donderdag.
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de viering van Witte donderdag kent vier motieven: uittocht
en bevrijding, dienstbaarheid, maaltijd en verraad. Zij staan
niet los van elkaar maar zijn in de lezingen, liederen, gebe-
den en handelingen met elkaar vervlochten.

Uittocht en bevrijding komen in exodus 12, de eerste lezing
en in de daarbij behorende antwoordpsalmen 81 of 116 aan
de orde. evenals de intrede geven deze lezing en psalmen
richting aan heel het paasfeest. de onverbrekelijke relatie
van de christelijke paasviering met het Pesach van israël
wordt hierin tot uitdrukking gebracht.

het evangelie van de Witte donderdag is het verhaal van de
voetwassing, johannes 13:1-15. Naast de viering van de
maaltijd heeft de heer nog een ander teken als voorbeeld na-
gelaten, dat hij zijn leerlingen opdraagt te doen: ‘indien nu
ik, uw heer en meester, u de voeten gewassen heb, be hoort
ook gij elkaar de voeten te wassen; want ik heb u een
voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk ik u gedaan
heb’. de gemeente realiseert zich daarbij dat jezus zowel
judas als Petrus de voeten wast: ook hij die hem verraden
zal, behoort tot de twaalven. juist dat is het wat Petrus – en
in zijn spoor de gemeente – veelal niet begrijpt. het is daar -
om niet onbetekenend dat sommige tradities deze voetwas-
sing behouden hebben als een concreet teken van die be -
proefde dienstbaarheid van de gemeenteleden aan elkaar.
Wil de voetwassing een zinvol gebaar zijn, dan moet dit ge-
baar als teken van diaconie (dienstbaarheid) kunnen worden
verstaan. Nodig is daartoe onder meer dat het primaire ka -
rakter van deze symboliek duidelijk is. in het stoffige mid -
den-Oosten is het voetenwassen een noodzakelijk gebaar,
willen de gasten zich om de tafel kunnen scharen. deze op-
tiek komt onder meer tot uitdrukking in de refreinen die tij-
dens de voetwassing gezongen worden: ‘een nieuw gebod
geef ik u, dat gij elkaar liefhebt’ (joh. 14:34) en Ubi caritas
et amor, Deus ibi est (Waar vriendschap is en liefde, daar is
god). Van dit laatste gezang zijn enkele bewerkingen in de
liturgische gezangen opgenomen (128-130). een andere
mogelijkheid is om al dan niet in relatie met een concrete
voetwassing korte berichten voor te lezen, waarin iemand ge -
tuigenis aflegt van zijn of haar motivatie tot dienstbaarheid.
hoe ook ingevuld: dit gebaar zal het meest tot de beleving
van de Witte donderdag bijdragen als het wordt verbonden
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met de gebeden en de gaven die ten behoeve van de maaltijd
en de daaruit voortvloeiende diaconie worden ingezameld.

juist op deze avond kan men er voor kiezen bij de viering van
het avondmaal het gemeenschapsaspect te accentueren:
heel de gemeente zittend of staande in de kring rond de ta -
fel. duidelijk is dat de viering van de maaltijd des heren op
de avond voor zijn lijden en dood, in de nacht waarin hij
werd verraden, sterk mede bepalend is voor de kracht en in-
tensiteit van de vieringen van de maaltijd des heren in het
verdere jaar.

Na het slotgebed wordt de tafel afgeruimd. de gewoonte om
na elke maaltijdviering (voor het slotgebed) brood en wijn
van de tafel weg te nemen, kan men uitbreiden door op deze
avond, nu aan het einde van de dienst, de overgang naar de
nacht van het lijden van de heer en zijn overlevering met
enige nadruk te markeren. de verstilling die intreedt als op
sobere wijze brood en wijn, kaarsen, bloemen en kleden wor-
den weggedragen, is karakteristiek voor deze avond/ nacht.
daarna kan één van de aangegeven schriftgedeelten uit jo-
hannes of matteüs worden gelezen of gezang 180 wor den ge-
zongen: ‘gethsemané, die nacht moest eenmaal ko men’. de
gemeente gaat de nacht tegemoet met het avondge bed ‘blijf
bij ons, heer, want het is avond en de nacht zal komen’ (luc.
24:29, gez. 392). Vanaf dit moment tot aan de Paaswake is
de tafel leeg. er branden geen kaarsen.

Goede Vrijdag
Zoals de dienst op Witte donderdag wordt onderbroken, zo
wordt de liturgie van Goede Vrijdag voortgezet: in stilte. er
is geen muziek. de voorgangers komen voor het begin van
de dienst binnen en voegen zich in de stilte. de dienst kan
met een van de aangegeven gebeden beginnen. Ook kan de
dienst zonder nadere aankondiging of inleiding beginnen
met het gedeelte uit de profeet hosea, dat in het ll wordt
aangegeven.

de dienst op goede Vrijdag kent drie elementen: de schrift -
verkondiging, de gebeden en de kruismeditatie.

in de schriftverkondiging valt het accent op de verbinding
tussen de lezing uit de thora en het passieverhaal naar jo -
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hannes. de verbindende schakel tussen beide zijn de ant -
woordpsalmen 140 of 22 en de lezing uit de hebreeën-brief.
de passie wordt bij voorkeur met verschillende stemmen ge -
lezen of gezongen en afgewisseld met liederen van de ge -
meente. Waar het gebruik is bij de evangelielezing te staan,
staat de gemeente in ieder geval bij het gedeelte dat verhaalt
van het verscheiden van de heer.

de gebeden op deze dag omvatten heel het leven van de ge -
meente, haar verworteling in israël en haar roeping in de 
wereld. elke bede wordt gevormd door drie elementen: de 
intentie, de gebedsstilte en het samenvattend gebed. de 
intentie kan door een diaken of een ander gemeentelid onder
woorden worden gebracht. in stilte bidt de gemeente vervol -
gens voor wie in deze intentie worden genoemd. daarop vat
de voorganger de gebeden samen in een gebed waarin met
een beroep op gods vrijmachtige daden degenen voor wie
wordt gebeden in Zijn hoede worden aanbevolen. er kan bij
deze gebeden ook afwisseling worden aangebracht in de li -
chaamshouding: zitten, knielen en staan. bij de intentie zit
de gemeente, tijdens de gebedsstilte knielt zij, terwijl zij staat
bij het gebed dat de voorganger namens haar onder 
woorden brengt.

het derde en laatste deel van de goede Vrijdagviering is de
kruismeditatie. het is een overweging rond het kruis, waarin
de gemeente zich te binnen laat brengen dat zij het is die de
heer kruisigt. het is een uiterst indringend en ingrijpend ge-
beuren. de kruismeditatie zet in met het zingen van de
oproep ‘aanschouwt dit kostbaar kruis, waaraan de redder
heeft gehangen’. de gemeente antwoordt met de acclamatie
‘Komt laten wij aanbidden’.  gezang 192, ‘O kostbaar kruis,
o wonder gods’, is een bewerking van deze antifoon. Wan-
neer wij de kruismeditatie op deze wijze inzetten, belijden wij
met revius: ‘’t en  zijn de joden niet, heer jesu, die U krui -
sten’. in gemeenten waar het gebruikelijk is dat een kruis
hangt of voor deze dag in het bijzonder wordt neergezet,
brengt men tijdens het zingen van het beklag gods en an-
de re kruishymnen een groet. daarmee wordt tot uitdrukking
ge bracht dat men christus hulde wil brengen door het teken
van zijn nederdaling en opstanding te naderen, er bloemen
bij te leggen, er bij stil te staan of anderszins de gepaste 
aandacht te schenken. Ook deze liturgische beweging vormt
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een wezenlijk onderdeel van de weg van de gelovige. daar-
mee wordt zichtbaar en voelbaar, betekenisvol ervaarbaar
dat zijn of haar eigen leven daarmee in het teken staat van
de gekruisigde en opgestane heer.

het beklag gods is één van de meest indringende hymnen
tijdens de kruismeditatie. het is een aanklacht van god om
wat mensen hem aandoen. We herkennen hierin de vorm
die reeds door de profeten van het Oude testament gehan-
teerd wordt: ‘mijn volk, wat heb ik u aangedaan en waarme -
de heb ik u vermoeid? getuig tegen mij! immers heb ik u ge-
voerd uit het land egypte en uit het slavenhuis heb ik u
verlost’ (micha 6:3-4). met vreze en beven overweegt de kerk
deze woorden, gezien haar openlijk vijandige houding door
de eeuwen heen tegenover het joodse volk, juist in de tijd
rond Pasen. met het beklag gods bevindt de chris telijke ge-
meente zich niet aan de zijde van haar heer. integendeel: zij
buigt zich in verootmoediging en belijdt haar schuld voor zijn
aangezicht, terwijl zij bidt: ‘Ontferm U over ons!’ de kerk-uit-
de-heidenen identificeert zich met het israël van mozes en
de profeten in deze zin, dat ook zij zich bij monde van hen
door de heer zelf geroepen weet tot bekering, boete en
berouw. Zij volgt het israël van mozes en de profeten in diens
zelfkritiek.
de kruismeditatie wordt afgesloten met een hymne, bijvoor -
beeld gezang 195: ‘Nu valt de nacht’, waarin het invallen van
de grote sabbat wordt bezongen.
de goede Vrijdag, ook wel ‘Kruispasen’ genoemd, wordt be-
sloten met een gebed en/of het Onze Vader. de dienst
eindigt in stilte.

Stille Zaterdag
de stille Zaterdag is geen ‘lege’ dag, geen dag waarop de
liturgie van de kerk zwijgt. de vroeg-christelijke geloofsbelij -
denis heeft met de ‘nederdaling ter helle’ geprobeerd de vol -
strekte overmacht gods, de overwinning van de messias op
zonde, dood en duivel, tot uitdrukking te brengen. Op deze
dag kunnen onder meer matteüs 27:57-66 en 1 Petrus 3:17-
22 gelezen worden: de graflegging en jezus’ heengaan in de
geest en zijn prediking aan de geesten in de gevangenis. de
gereformeerde traditie heeft deze verbanden verbroken door
de nederdaling ter helle te identificeren met de ‘godverlaten -
heid’ aan het kruis en haar daarmee te plaatsen vóór het
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sterven van de heer. in de voortgang van de viering van de
drie dagen van Pasen heeft het zin het dagelijks gebed op
deze dag als een wake bij het graf inhoud te geven.

Paaswake
in de Paaswake komen alle aspecten van de paasviering
samen: lijden, sterven en opstanding. het is het hoogtepunt
en de afsluiting van de drie dagen van Pasen. aan het ge -
beuren van de paasnacht is heel het christelijk geloof ont -
sprongen. het is dan ook denkbaar om, in het spoor van een
oorspronkelijke traditie, heel de viering van de drie dagen
van Pasen in deze viering samen te brengen. twee vormen
voor de viering van de paaswake worden daarom aangebo-
den. de eerste vorm sluit aan bij de viering van de drie da -
gen van Pasen, te beginnen met Witte donderdag. deze vie-
ring staat geheel in het teken van de opstanding en begint
met de lof van het licht, het aansteken en de intocht van de
paaskaars, verbonden met de lofzang waarin christus wordt
bezongen als het licht dat alle duisternis overwint. de twee -
de vorm begint als het ware op stille Zaterdag. de inzet van
de dienst is de roep tot de wachter op de muren van jeruza -
lem: ‘Wachter, hoe ver is de nacht?’ thema’s van de lezingen
in deze tweede vorm voor de viering van de Paaswake zijn:
slavernij, ballingschap, lijden en dood. in het tweede deel
van deze wake staat de opstanding centraal. in beide vor men
wordt de doop en doopgedachtenis nadrukkelijk met de
viering van de opstanding verbonden.

de viering van de paasnacht is een wake. dat wil zeggen: een
dienst die in de steeds dieper wordende duisternis wacht op
de opstanding die bij het aanbreken van het licht wordt ge-
vierd. de aangeboden vormen voor de paaswake kunnen
dan ook in principe de gehele nacht duren. daar zijn meer-
dere uitwerkingen voor aan te geven. in dat geval wordt de
opstanding daadwerkelijk gevierd bij het aanbreken van het
licht. de raad van Kerken in Nederland heeft daartoe de no-
dige voorstellen gedaan. het is evenwel ook mogelijk om de
paaswake te vieren in de avond als de nacht invalt. in alle
gevallen geldt dat het karakter van een wake tot uitdrukking
zal komen: het gaandeweg wakend en wachtend toeleven
naar doopgedachtenis, doop en opstanding. Karakteristiek
voor een wake is dat de ‘wachttijd’ wordt ingevuld met meer -
dere lezingen, verbonden met liederen en meditatief gebed.
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de elementen van de Paaswake die in beide vormen (in ver -
schillende volgorde) aan de orde komen zijn: het licht, de le-
zingen, doopgedachtenis en doop, viering van de opstan ding
in de proclamatie van het evangelie en de maaltijd van de
heer.

Het licht
de lichtritus bestaat uit vier onderdelen: het ontsteken van
het vuur, de toewijding en het aansteken van de paaskaars,
de intocht van het licht en de paasjubelzang.

indien mogelijk verzamelt de gemeente zich buiten het kerk -
gebouw rond het vuur. daar begint de dienst met een gebed
waarin god wordt geloofd om het licht dat hij heeft gescha-
pen en de vuurkolom waarin hij voor zijn volk is uitgetrok-
ken. de paaskaars wordt aan het vuur ontstoken met woor-
den waarin christus als licht der wereld en zon der gerech -
tigheid wordt geprezen. de paaskaars is of wordt getekend
met de griekse letters alpha en omega en het jaartal. daar-
bij kan worden gezegd: ‘christus, gisteren en heden, begin
en einde, alpha en Omega. hem behoren tijd en eeuwig-
heid’. de tekst verwijst naar heb. 13:8, Op. 1:6,8 en 1 Petr.
5:11. met deze duiding wordt de paaskaars bestemd om in
het komende jaar te dienen als teken van christus die al
onze tijden omspant en de wereld in zijn handen houdt. Vijf
wierookkorrels worden of zijn in de vorm van een kruis in de
paaskaars gestoken. deze zijn wel in verband gebracht met
de vijf wonden van christus aan het kruis (vergelijk gezang
178:10). indien de gemeente zich niet buiten de kerk of in
het voorportaal heeft verzameld, vinden de hier beschreven
handelingen plaats op de drempel achter in de kerk. in alle
gevallen is de kerk in het duister gehuld.

als de paaskaars is aangestoken, heft de diaken of een an -
der gemeentelid de kaars omhoog en zingt ‘licht van chris-
tus’, waarop allen antwoorden met de acclamatie ‘heer, wij
danken U’. daarna trekt iedereen naar binnen. halverwege
de kerk en voorin bij de tafel worden deze roep en acclamatie
herhaald, op een steeds hogere toon. intussen worden de
paaskaarsjes van alle aanwezigen aan de paaskaars aange -
stoken en geven zij het licht aan elkaar door. de paaskaars
wordt vervolgens op een hoge standaard gezet. deze staat of
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bij de doopvont (indien deze voor in de kerk staat) of op een
andere centrale plaats.

Nadat de paaskaars op de standaard is geplaatst, zet de
diaken of cantor de paasjubelzang in. dit gebeurt bij de
paas kaars. de tekst van de paasjubelzang bestaat uit twee
gedeelten. in de inleiding wordt de overwinning van de grote
Koning bezongen. heel de schepping en de kerk worden op -
geroepen om te juichen, nu alle duister is verdreven. Na de
beurtspraak volgt een dankzegging waarin in hymnische be-
woordingen wordt bezongen wat zich in deze nacht vol trekt.
de dankzegging eindigt met een gebed dat dit licht on -
verminderd zal blijven schijnen en vrede en vreugde altijd
zullen voortduren. de paasjubelzang wordt afgesloten met
het nog eenmaal herhaalde refrein ‘laat juichen...’. de paas -
kaars blijft gedurende de gehele paastijd op deze plaats
staan en brandt gedurende alle diensten. (als symbool van
christus die onze gastheer is, wordt de paaskaars altijd ont -
stoken vóórdat de kerk wordt opengesteld om de kerkgan-
gers te ontvangen.) Na de paastijd blijft de paaskaars bij de
doopvont staan en brandt in ieder geval bij de bediening van
de doop en bij een uitvaart. gaandeweg is de gewoonte ont -
staan de paaskaars elke zondag te ontsteken als teken van
de viering van de verrijzenis van christus op deze dag.

De lezingen
de lezingen vormen een samenvatting van de doopcatechese
van de geloofsleerlingen en de gemeente in de Veertigda-
gentijd. in deze lezingen wordt de weg getekend die god gaat
in schepping en verbond, in ballingschap en herleving. ge -
denken en verwachten gaan in deze lezingen hand in hand.
Verleden en toekomst worden nú tot leven geroepen: ‘heden,
zo gij zijn stem hoort...’. de lezingendienst heeft, zoals reeds
beschreven, het karakter van een stille ‘bijbelwake’. Ze be-
staat uit de afwisseling van lezing, lied als overweging en
gebed. Uit de verhalen zelf spreekt hun verkondiging. deze
klinkt door in de wijze van het reciet: de lezingen worden 
niet aangekondigd, maar beginnen onmiddellijk met de be -
treffende tekst. de overweging hierbij is dat het in deze 
nacht gaat om gods doorgaande verhaal met ons, de ge -
schiedenis van onze schepping, onze bevrijding, onze toe -
komst. dit klonk reeds door in de paasjubelzang, waarin
aansluiting bij de joodse pesachtraditie klinkt: ‘dit is de
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nacht waarin...’. meerdere gemeenteleden zullen bij de lezin-
gen betrokken worden. de overweging van de lezing ge-
schiedt in de vorm van een psalm of een ander bijbellied. het
gebed sluit telkens de beweging rond de schriftlezing af. het
wordt dan ook na de gebedsoproep voorafgegaan door een
gebedsstilte. in het gebed wordt op meditatieve wijze de the-
matiek van de lezing verwerkt.

bij een langduriger wake kunnen uitvoeriger vormen van
muziek, verbeelding en actualisering worden betrokken. de
lezing geldt dan steeds als inzet van ieder volgend onderdeel
en het gebed als afsluiting daarvan. de reeks lezingen is ver-
schillend naargelang de vorm van de paaswake die men
kiest. in het tijdeigen zijn meerdere reeksen aangegeven. in
elk geval vinden er tenminste vier lezingen plaats, waaronder
exodus 14, de uittocht uit egypte.

Doop en doopgedachtenis
de doop en doopgedachtenis zijn een integraal onderdeel
van de paaswake. met christus zijn wij ‘begraven door de
doop in de dood, opdat, gelijk christus uit de doden opge-
wekt is, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wande-
len’ (rom. 6:4). doop en doopgedachtenis worden in de paas-
wake beleefd als een doopgang. de dooppsalm 42 is het lied
waarmee allen zich rond de doopvont kunnen scharen. het
apos tolisch vermaan uit romeinen 6 leidt over tot de 
litanie met alle heiligen. deze litanie verbindt de gemeen-
schap der heiligen in hemel en op aarde (zoals dat ook ge -
schiedt met het ‘heilig’ in de avondmaalsliturgie). het gaat
om mensen van vroeger en nu, die getekend zijn door hun
doop en de consequenties daarvan, mensen die leven in de
ruimte van gods koninkrijk. met hen samen aanbidden wij
de heer van hemel en aarde. Na de litanie wordt het
doopgebed gebeden. de doopweg is al uitvoerig getekend in
de lezingen gedurende de paaswake. daarom kan dit gebed
in deze nacht volstaan met de gedachtenis van de centrale
noties van de doop. evenals bij de maaltijd van de heer de
aanroeping van de geest de heiliging van de gaven van 
brood en wijn en van de gemeenschap met elkaar verbindt,
zo wordt ook nu de geest aangeroepen om het water van de
doop te heiligen, opdat de ‘levenskracht van de heilige geest
als een storm over dit water zal gaan, zodat allen die door de
doop samen met christus zijn begraven ook met hem uit het
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graf zullen opstaan en leven’. in verzaking en belijdenis her -
nieuwen de reeds gedoopten hun doopgeloften en belijden
de geloofsleerlingen hun geloof. de afkeer van het kwaad
wordt in de verzaking naar zijn kern getekend als een zich
afwen den van de duivel en een zich toewenden tot de enige
die heer is. het gaat daarbij om niets minder dan de vrijheid
van de kinderen gods. de geloofsbelijdenis is de ‘apostoli-
sche geloofsbelijdenis’. deze geldt als doopbelijdenis bij
uitstek van heel de kerk in Oost en West. juist in deze nacht
zal de kerk zich verbonden weten tot een wereldwijde ge-
meenschap en daarvan getuigenis afleggen. (Voor de be-
diening van de doop zie verder: Proeve voor de eredienst, af-
levering 3, Doop en belijdenis.)

De Maaltijd van de Heer
de viering van de opstanding vindt, zoals hierboven beschre -
ven, zijn hoogtepunt in de proclamatie van het evangelie en
de maaltijd van de heer. de orde van deze viering is die van
de zondagse dienst van de schrift en de maaltijd van de
heer. daarmee wordt aangegeven dat elke zondag een paas -
viering is, een dag van de heer. in deze proeve van het
dienstboek volgen de orden van dienst voor de dag van de
heer dan ook na deze viering van de drie dagen van Pasen.
de viering van de opstanding zet in met het gloria. en zoals
de klokken op Witte donderdag voor het laatst luidden tij-
dens deze lofzang, zo klinken ze nu voor het eerst op nieuw:
‘eer aan god in den hoge en vrede op aarde’. het gebed voor
het feest vat de kern van de paaswake samen, nogmaals met
de woorden van de apostel Paulus uit de brief aan de ge-
meente in rome. deze tekst wordt de gemeente als het ware
bij herhaling aan het hart gelegd. dit deel van de dienst ver-
onderstelt als vanzelfsprekend de voorafgaande lezingen-
dienst en kent daarom geen lezing uit het Oude testament.
alle aandacht gaat nu uit naar het evangelie, waarin chris-
tus tot zijn gemeente spreekt. allen begroeten hem dan ook
staande met een breeduit gezongen ‘halleluja’ (liturgische
gezangen 137). de acclamatie bij het evangelie kan de over -
bekende uitroep uit de kerk van het Oosten zijn: ‘christus
is verre zen!’, waarop allen instemmen: ‘hij is waarlijk opge -
staan!’ deze groet over en weer kan heel de paastijd door
weerklinken. Na het evangelie volgt direct de maaltijd van de
heer. daarmee wordt de onverbrekelijke samenhang tussen
christus’ aanwezigheid in de schrift én in brood en wijn tot
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uitdrukking gebracht. bovendien geldt, zoals beschreven, in
de paaswake de lezingendienst als plaats van verkondiging
en meditatie. de paaswake wordt beëindigd met een lofzang,
bijvoorbeeld psalm 150. indien de maaltijd van de heer daa -
dwerkelijk in de vroege ochtend wordt gevierd, kan de dienst
worden afgesloten met de gezangen van het ochtendgebed,
dat op deze ochtend slechts bestaat uit Psalm 117 en de lof-
zang van Zacharias.

Paastijd

de vreugdetijd van Pasen omvat een periode van vijftig da -
gen. deze Paastijd begint op de eerste Paasdag en eindigt na
de Vijftigste (pentecoste) Paasdag, Pinksteren. dat verklaart
de namen van de zondagen van Pasen tot Pinksteren als
‘zondagen van Pasen’. de viering van de Paasmorgen is dus
de ‘eerste zondag van Pasen’. Vanuit het bewustzijn dat de
gemeente in het heilshistorisch heden leeft, worden Pasen,
hemelvaart en Pinksteren als één samenhangend geheel 
beschouwd. de paaskaars brandt dan ook tijdens de dien-
sten gedurende al deze vijftig vreugdedagen. de joodse ach -
tergrond van Pasen en Pinksteren reikt deze vijftigdaagse 
periode aan. en ook in de christelijke theologie is Pinksteren
de volheid van Pasen. de gave van de geest aan de gemeente
kenmerkt haar identiteit als gemeente van de Verrezene. de
tweede Pinksterdag is in de in dit dienstboek gegeven jaar -
structuur van het gl dan ook niet aanwezig. Wel kent het
ll deze dag, omdat dit leesrooster teruggaat op de voor-re -
formatorische tijd waarin Pinksteren als een meer zelfstan-
di ge feestdag werd beleefd. intussen kan ook de gerefor-
meerde traditie voor haar diensten op deze dag putten uit
het lu thers erfgoed.

evenals in de Veertigdagentijd worden ook de zondagen in
de Paastijd gemarkeerd door hun introitusgezangen. de in -
troitus van de eerste zondag (Paasmorgen) is een voorbeeld
van de wijze waarop de kerkvaders met de schrift omgingen.
in Psalm 139 bezingt de psalmist de onontkoombare nabij-
heid van god, zoals in vers 18: ‘als ik ontwaak, dan nog ben
ik bij U’ (Resurrexi et adhuc tecum sum). eén van de vroeg -
kerkelijke sleutels tot het lezen van de psalmen was ze te
lezen als het gebed van christus tot de Vader. daarom wekt
het geen verbazing dat de vaders de psalm (in de latijnse
vertaling) lazen als: ‘ik ben verrezen en nog ben ik bij u’. Zo
functioneert tot op heden dat vers als introitus op de Paas -
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morgen. een week later herinnert de introitus aan het even -
eens vroeg-kerkelijke gebruik dat de geloofsleerlingen gedu -
rende de eerste acht dagen van het Paasfeest hun witte
doopkleren aanhielden en afsluitend onderricht ontvingen.
het vers ‘Weest begerig als pasgeboren kinderen naar de lou-
tere geestelijke melk’ (Quasi modo geniti infantes) slaat dan
ook oorspronkelijk op hen die door de doop in christus’
nieuwe leven zijn opgenomen. Wanneer de Veertigdagentijd
en de Paaswake, zoals hierboven beschreven, worden be -
schouwd als doopgedachtenis voor heel de gemeente, kan de
gemeente deze woorden ook op zichzelf toepassen. de the -
matieken van de derde zondag en de vierde zondag zijn in de
beide leesroosters verwisseld (zie hieronder bij de schriftle -
zingen). in dit dienstboek wordt de lutherse ordening van de
in troitusgezangen gehandhaafd, omdat deze van de vierde
tot en met de zesde zondag kan gelden als een samenhan-
gend geheel, dat het midden van de vreugdetijd van de Paa -
stijd markeert: Jubilate, cantate en Vocem jucunditatis. Wie
echter de samenhang tussen de introitus en de verdere the -
matieken van de derde en de vierde zondag in het gl wil be-
waren, kan vanzelfsprekend de beide introitusgezangen ver-
wisselen. Op de derde zondag wordt gods barmhartigheid
jegens zijn volk uitgedrukt door de antifoon Misericordia Do-
mini plena est terra, ‘de aarde is vol van de goedertieren heid
des heren’ (Psalm 33:5, vergelijk gez. 223). de vierde zondag
begint met de feestelijke woorden Jubilate Deo omnis terra,
‘juicht voor god, gij ganse aarde’ (Psalm 66:1, verge lijk Zin-
gend geloven 3/23). de introitus van de vijfde zondag luidt
cantate Domino canticum novum, ‘Zingt voor de heer een
nieuw gezang’ (Psalm 98:1, vergelijk gez. 225). dezelfde
paasvreugde klinkt door in de antifoon Vocem jucunditatis
annuntiate, ‘Verkondigt het met jubelklank’ (jesaja 48:20 bij
Psalm 66, vergelijk gezang 224) op de zesde zondag. de an-
tifoon voor hemel vaartsdag is genomen uit een van de
schriftlezingen: Viri Galilaei, ‘mannen van galilea, wat staat
ge daar en ziet op naar de hemel? gelijk ge hem ten hemel
hebt zien varen, zó zal hij wederkomen’ (hand. 1:11). de bij-
behorende psalm bezingt de troonsbestijging van de heer
(Psalm 47). daarmee is de thematiek van dit feest direct
gezet: het koningschap van de Opgestane, die zit aan de
rechterhand van de Vader. aan de introitus van de zondag
tussen hemelvaart en Pinksteren herkent men iets van het
ingekeerde karakter dat oudtijds aan de feesten – in dit ge -
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val Pinksteren – vooraf ging: Exaudi, Domine, vocem meam,
‘Verhoor, heer, mijn stem’ (Psalm 27:7). Op Pinksteren ten
slotte is de antifoon bij de introituspsalm (68) afkomstig uit
het deuterocanonieke boek Wijsheid 1:7: spiritus Domini re-
plevit orbem terrarum, ‘de geest van de heer heeft het
aardrijk vervuld’. 

de schriftlezingen voor de paastijd in de beide leesroosters
vertonen een aanzienlijk aantal verschillen. toch zijn er bij
nader toezien enkele gemeenschappelijke kenmerken. in het
gl staan de evangeliën van de eerste, tweede en derde zon-
dag van Pasen (Paasmorgen, beloken Pasen en de verscho-
ven zondag ‘jubilate’) in het teken van de verschijningen van
de Verrezene. het ll en het gl verwisselen, zoals gezegd, de
derde en de vierde zondag. de vijfde, zesde en zevende zon-
dag staan – in grote lijnen – in het teken van lezingen uit het
evangelie naar johannes: fragmenten uit jezus’ afscheids -
woorden en het ‘hogepriesterlijk gebed’. Op deze zondagen
verlaten de evangelielezingen veelal de directe paas-thema-
tiek. het paasfeestkarakter van deze zondagen moet in die
gevallen vooral blijken uit de liedkeuze (zie bijvoorbeeld hier -
boven bij de introitusgezangen). de klassieke benamingen
van deze zondagen kenmerken de evangelielezingen van het
luthers leesrooster: Rogate, ‘bidt’, de zesde zondag van
Pasen, naar aanleiding van johannes 16:23-24, en ‘Wezen -
zondag’, de zevende zondag van Pasen, naar aanleiding van
johannes 14:18. ten slotte kan nog gewezen worden op de
belangwekkende reeks oudtestamentische lezingen en de
reeks uit de Openbaring van johannes in het ll en in jaar
c van het gl.

triNitatis

Op de zondag na Pinksteren wordt trinitatis, ‘van de drie-
eenheid’, gevierd, het feest ter ere van de drievuldig e naam
van Vader, Zoon en heilige geest. de liturgie van dit feest ba-
lanceert tussen dogma en hymne. toch houdt het hymni-
sche karakter de overhand. de introitus, Psalm 8, bezingt
gods majesteit die de ganse aarde vervult, en de antifoon
looft gods drievuldig heid en haar onverbre kelijke eenheid,
omdat zij ons haar barmhartigheid heeft bewezen (naar to -
bit 12:7). de oudtesta mentische lezingen leggen het accent
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op de zelfopenba ring van god de Vader, waardoor het hym -
nische karakter van dit feest wordt onderstreept.

ZOmertijd

de zondagen volgens het ll en het gl zijn in dit dienstboek
vanaf de eerste zondag van de zomer met elkaar verbonden,
zodat de introituspsalmen uit het ll, die voor elke zondag
zijn aangegeven, ook kunnen gelden voor het gl. in de
schriftlezingen in de zomertijd wordt zowel aandacht
gegeven aan het leven van de gemeente (ll) als aan het door-
gaand lezen van de evangeli ën (gl).

herfsttijd

tussen Pinksteren en advent vervolgen in het gemeen -
schappelijk lees rooster de lezingen uit de synoptische evan -
geliën hun semi-continue reeks, verdeeld over het a-, b- en
c-jaar. die ononderbroken voortgang kan de indruk wekken
dat de periode tussen Pinksteren en advent een
aaneenscha keling van kleurloze zondagen is. Of liever
gezegd: ‘groene’ zondagen, want de kleur verandert niet.
toch is er wel dege lijk een kentering te bespeuren in de sfeer
van de zondagen. die accentverschuiving blijkt niet alleen
uit de introituspsal men, maar ook uit sommige gebeden en
in de herfst ook uit de lezingen. het ligt dan mede aan de
keuze van de overige gezangen of dit accentverschil al dan
niet uit de verf komt.

de overgang van zomer- naar herfsttijd valt min of meer
samen met de joodse feestdagen in het najaar: de geduchte
dagen, die beginnen met het Nieuwjaar en eindigen met de
grote Verzoendag, loofhutt enfeest en Vreugde der Wet. de
thematiek van de liturgische herfsttijd is er onlosma kelijk
mee verbonden: de vreugde om gods geboden (introitus
Psalm 119), het uitzien naar vrede en recht, naar jeruzalem
(introitus Psalm 84, 85, 122, 126), het schuldbe wustzijn van
de gemeente en het besef van oordeel (introitus Psalm 9 en
130). het zijn kritieke dagen, waarin gebeden wordt dat wij
de toekomst niet zullen verspelen. in het verlengde hiervan
kennen wij de dankdag.
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het liturgisch jaar eindigt waarmee het begint: met de the -
matiek van de liturgische herfst en winter. We zagen reeds
dat het zogenaamde ‘einde’ van het liturgisch jaar een ge -
wrongen constructie is. de spanning van de ‘laatste’ weken
wordt voortgezet in de ‘eerste’. die spanning omvat meer dan
alleen ‘het laatste oordeel’ of ‘het koninkrijk van god’, hoe-
wel beide een rol spelen. de spanning begint bij de verzuch -
tingen van israël. deze plaatsen de herfsttijd van de kerk in
het juiste perspectief. het rechte leven en de ware vrede op
deze aarde is evenzeer een herfstthema als het ‘leven na de
dood’. de toekomst van het hemelse jeruzalem staat even-
zeer centraal als het bewustzijn reeds in een eeuwenlange
traditie te staan (hervor mingsdag en allerheiligen). de litur -
gische herfst is eschatologisch ge kleurd. hij kent de gereali -
seerde eschatologie van het ‘nu reeds’ en de futurische
eschato logie van het ‘nog niet’. het ll markeert de drie laat-
ste zondagen met lezingen uit matteüs (24:15-28; 25:31-46;
25:1-13).

Allerheiligen en Gedenkdag der kerkhervorming
een feest dat bij uitstek in deze periode past, is het feest al-
lerheiligen, ‘van alle heiligen’, met de daarmee verbonden
vooravond: de Gedenkdag der kerkhervorming. de liturgie
plaatst het gedenken van ‘allen die ons zijn voorgegaan’ in
de bredere context van de eschatologie van de herfst tijd. ty-
pische kenmerken van de liturgische herfsttijd zijn het me-
moreren van jeruzalem als het doel van de aardse pel -
grimsreis, met daarmee verbonden de connotaties van oor-
deel, recht en vrede (vgl. jes. 60). de pelgrimerende gemeen -
te op aarde is verbonden met de lofzingende ge meente in de
hemel. een ander accent van allerheiligen is gericht op de
geroepen heiligen zelf (1 Kor.1:2): zij hebben een leven geleid
van navolging en - met name in de vroege kerk - martelaar -
schap (epistel: Openbaring 7:2-14; evangelie: matteüs 5:1-
12) en nu verblijden zij zich in de hemel en wij ons op de
aarde met hen (introitus: Psalm 33:1). Zowel de geografische
verbonden heid met heel christus’ kerk op aarde als de tem -
porele verbonden heid van de huidige gemeente met wie haar
voorgin gen en met wie na haar zullen komen vormt de cen-
trale gedachte van dit feest. als men namen wil noemen om
die verbondenheid ‘handen en voeten’ te geven, kunnen dat
zowel ‘grote’ namen zijn uit het verre of nabije verleden als-
ook ‘kleine’ namen van hen die wij als gemeente persoonlijk
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gedenken. Voor het noemen van de ‘grote’ namen kan de ‘li-
tanie van alle heiligen’ worden gebruikt (liturgische ge-
zangen 135-136). de primaire aandacht voor de pelgrime-
rende en de lofzingende gemeente en voor de ‘grote’ namen
kan voorkomen dat allerheiligen te zeer in het teken van
onze persoonlijke gedachtenis komt te staan. de kleur van
allerheiligen is wit; de tijd dat alle heiligen martela ren waren
ligt achter ons, hoewel het denkbaar is dat men in bepaalde
omstandigheden een dergelijk accent opnieuw zou willen
leggen (rood).

de Gedenkdag der kerkhervorming is ten nauwste
verbonden met de aard van het ware kerkzijn, zoals dat op
allerheili gen wordt gevierd. in de zich verenigende
hervormde, gerefor meerde en lutherse kerken is een eigen
gedenkdag der kerk hervorming, zoals in dit dienstboek aan-
gegeven, een nood zakelijk moment van dankbaarheid,
inkeer en bezinning.

Vi - liturgische taal

de taal waarin mensen met elkaar verkeren, kan niet wor-
den verstaan los van de gemeenschap die haar gebruikt in
haar onderlinge verkeer. Zo is de liturgische taal de taal van
de kerk die eredienst viert: een kerk die door de eeuwen heen
zichzelf ziet als de gemeente van christus, aan wie het is toe-
vertrouwd de lofzang en het getuigenis gaande te hou den.
de gemeen schappelijke taal veronderstelt een gedeelde
wereld van geloof. deze gedeelde geloofswereld wordt gevoed
en gebouwd door taal waarin god en mensen met elkaar ver-
keren. deze taal ontspringt aan de heilige schrift. het zijn
de woorden van godswege gesproken worden. Om dat te
onder strepen kan elke schriftlezing besloten worden met de
woorden: ‘Zo spreekt de heer’, zoals in de orden staat aange -
geven. het antwoord van de gemeen te ‘Wij danken god’ zegt
in één adem wat het hart van eredienst is: god te prijzen. de
taal waarin de mens op zijn beurt omgang zoekt met god en
de naaste, in en buiten de eredienst, zegt iets over de aard
van die mens. muus jacobse zegt het zo: ‘Zo vaak ik woor-
den voor U vond, heb ik mij in mijn woord vermomd’ (gez.
395). liturgische taal is dus allereerst geloofstaal. Zij bedoelt
allereerst de kern van het bijbels-christelijk ge loofsverstaan
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vast te houden en te confronteren met ieder actueel geloofs -
verstaan. Vervolgens is ze een specifieke geloofstaal, omdat
het gaat om een sobere en geconcentreerde, poëtische en
symbolische verwoording van de geloofsgeheimen. ten derde
is de liturgische taal een vorm van geloofstaal die dient om
in de eredienst hardop te worden gesproken en gezongen.
slechts daar komt zij tot haar recht. Zij is geheel en al ge -
bonden aan de samenkomst van de gemeente, in kerk en
huis. dit is haar beperking en haar kracht.

de taal van de eredienst is te onderscheiden in een aantal
aspecten van de omgang tussen god en de gemeente.
in de aanbidding van de gemeente wordt god beleden als de
gans andere. een teken van deze aanbidding is te vinden in
acclamaties uit de Openbaring van johannes. de gemeente
in hemel en op aarde is verenigd in de lofzang voor gods
troon. Wij raken hier direct al aan de grenzen van de taal:
muziek die de aanbidding verder draagt dan woorden reiken.
de taal van de aanbidding brengt een eerbetoon aan de over -
weldigende heerlijkheid van god en bezingt gods ver -
bazingwekkende liefde voor zijn schepping. soms kan deze
aanbidding overgaan in een welsprekende stilte.
de lezing van de heilige schrift en de predi king proclameren
het woord van god. hun taal roept verwondering op en opent
de oren van de hoorders voor de creativiteit van gods open-
baring. Onze vanzelfsprekend heden worden doorbro ken.
in haar dankzegging looft de gemeente god om zijn genadig
handelen met deze wereld in christus. in die zin is de dank -
zegging tegelij kertijd een belijdenis van het geloof. de taal
van de dankzegging heeft eveneens het karakter van een
proclama tie.
de eredienst is de plaats waar woorden worden gevonden
voor de toewij ding. het gaat daarin om de taal van de diep-
ste persoonlijke relaties: vertrouwen, schuld en vergeving,
vragen om ontferming en uitzicht. de taal van de toewijding
is expressief: wat wordt gezegd geschiedt, wat tot dan toe
niet werd gezegd was nog niet aan het licht gekomen.
Voorbede en plaatsbekleding vragen om de meest directe
verbinding tussen de liturgische taal van de gemeente en de
taal van krant en televisie, de taal van alledag. Oorlog en
vrede, honger en overvloed, werk en werkloosheid worden in
de tegenwoordigheid gebracht van gods ontferming en de
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verwachting van zijn rijk.
de laatste karakteristiek van de liturgische taal is dan ook
die van de verwachting. de taal van de eredienst is visionair.
messiaanse beelden bepalen in hoge mate de taal van de ge-
meente.

de taal van de eredienst maakt deel uit van een breder taal-
veld waarin de gemeente leeft. de sociale en culturele con-
text van de kerk is mede bepalend voor de wijze waarop de
taal van de eredienst kan worden gesproken en gehoord.
deze context is het best in beeld te brengen door enkele in-
valshoeken of spanningen te benoemen.
de taal van de kerk is traditioneel in die zin dat zij in ge -
dachtenis roept wat is geschied. dat is geen vrijbrief voor ar-
chaïsmen. evenmin is de opdracht tot actualiseren een uit-
nodiging tot eendimensionaal taalgebruik. altijd houdt litur-
gische taal een verwijzend karakter. Zij biedt ruimte om in
ieders leven gehoord en beleefd te worden.
de verschillen in niveau en stijl van opvoeding en opleiding,
sociale en culturele ervaringen vormen zo mogelijk een nog
grotere moeilijkheid voor de onderlinge communicatie in de
eredienst dan de tegenstelling tussen traditioneel en heden -
daags taalgebruik.
de universaliteit van god in schepping en verbond, bevrij-
ding en verwach ting schept verplichtingen ten aanzien van
de inclusiviteit van de taal van de eredienst. de gezamenlijk -
heid van mannen en vrouwen stelt kritische vragen aan het
veelal masculiene beeld- en taalgebruik ook in de eredienst.
Uitgangspunt bij het oproepen en beantwoorden van de vra-
gen die hier rijzen, is het gegeven dat de eredienst een sterk
dialogisch karakter draagt. dat wil in dit geval zeggen dat
alle beelden die worden opgeroe pen alleen in gesprek met
andere beelden hun eigen rol kunnen spelen. daarbij valt te
bedenken dat als specifiek mannelijk of vrouwelijk ervaren
beelden veelal sterk historisch bepaald zijn. Ook hier moet
de beeldtaal van de eredienst veelal opnieuw worden gevon-
den en getoetst.

in de eredienst is de geschreven taal altijd hulpmiddel: aller -
eerst om de gezamenlijkheid te stimuleren en te bewaren,
vervolgens om als uitgangs punt te dienen voor de ontwikke-
ling van de eigen geloofstaal. de consis tentie en de sober-
heid van de taal spelen daarbij een belangrijke rol. beelden
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dienen onderlinge samenhang te vertonen, opdat de hoorder
zich de beeldvorming eigen kan maken en erbij kan verwij-
len. Zo kan de taal van de eredienst bijdragen aan de vor-
ming en verandering van geloof en gedrag. Voorgege ven taal,
bijvoorbeeld in de gebeden, en vrije improvisatie sluiten el-
kaar daarbij niet uit, maar veronderstellen elkaar en kunnen
niet zonder elkaar. juist hiertoe wil dit DIENstBOEK - een
proeve een handreiking bieden om het zoeken en vinden van
geloofswoorden in de gemeente te stimuleren.

Vii -  riten en symbolen

de manier waarop in de eredienst uiting wordt gegeven aan
houdingen en handelingen brengt iets tot uitdrukking van
de geloofsovertuiging van de gemeente. de vormen waarin
de eredienst gestalte aanneemt, zijn een reactie op de
overtui ging dat god ons in de eredienst handelend tegemoet
treedt en met ons in zijn huis wil verkeren. Wij vieren de ere-
dienst met heel ons lichaam, en niet alleen met hoofd en
hart, zoals in Psalm 95 staat:

Komt, maakt thans muziek voor de heer...
treden wij voor zijn aanschijn met lofzang...
Nadert, buigen deemoedig wij neer,
knielen wij voor de heer die ons maakte.

Houdingen
de houdingen die ons worden aangereikt, zijn het gaan,
staan, buigen, zitten of knielen. het opgaan naar jeruzalem,
zoals dat in de Psalmen van de opgang (120-134) wordt be -
zongen, beeldt de weg uit van de gemeente die optrekt naar
het huis van de heer. tegelijk ook is het een uitdruk king van
de pelgrimage naar het beloofde land, het konink rijk der he-
melen. Voor de gedoopte gemeente is het recht staan voor de
Heer een van de belangrijkste houdingen. het is de ge -
bedshouding van synagoge en kerk. de handen zijn daarbij
geheven, open naar boven. het is een houding die de bereid -
heid tot horen en gehoorzamen uitdrukt (ez. 2:1). staan ver-
wijst ook naar de opstanding van de heer, waarin wij door
de doop mogen delen. Buigen is een teken van ontzag,
eerbied en erkentelijkheid. het knielen heeft de betekenis ge-
kregen van schuld belijden en smeken. het is een teken van
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ootmoed en van concentratie. in het persoonlijk geloofs leven
is het vooral een teken van gebed en aanbidding ge worden.
Zitten is een teken van rust, om actief te kunnen luisteren of
om vanuit de innerlijke rust te komen tot per soonlijk gebed.
Zitten is een goede luisterhouding.

een dienst van de schrift en de maaltijd van de heer wordt
gekenmerkt door een eigen dynamiek waarin houdingen en
handelingen samen opgaan. de bewegingen in de dienst
geven afwisselend en in onderlinge samenhang uitdrukking
aan een ‘gaan’ en een ‘verzameld-zijn-rondom’. altijd zijn het
bewegingen die uitgaan van de gehele vierende gemeen-
schap. Wanneer bijvoorbeeld bij de doop wegens ruimtege-
brek niet allen, maar alleen ouders, doopgetuigen, kinderen
en voorgangers om de doopvont kunnen staan, zal toch de
gezamenlijkheid beleef baar moeten worden gemaakt. dit
kan doordat de gemeente staat wanneer de dopelingen zich
on der een lied rond de doopvont scharen. Ook staat heel de
ge meente wanneer zij als doopgetuige antwoordt op de
betref fende vraag en wanneer de bediening van de doop
wordt besloten met een gezongen lofprijzing.

Handelingen en houdingen
in de dienst van de schrift en de maaltijd van de heer ko -
men wij diverse handelin gen en houdin gen tegen.
gedurende de intrede zal de gemeente staan. als het kerkge -
bouw daartoe de ruimte biedt, kan de intrede daadwerkelijk
beginnen op de drempel met een gebed van toenadering.
gaandeweg trekt de gemeente dan zingend naar haar plaat-
sen rond schrift en tafel. in het gaan of staan wordt ook de
ontmoeting met de levende tot uitdrukking gebracht: voor
zijn aangezicht komen wij samen. het hart van de intrede is
het opgaan met de heilige  schrift. daarin immers roept de
aanwezige ons tot leven. dit betekent dat ook de bijbel mee -
gedragen en op een eigen plaats neergelegd kan worden. als
men geen apart accent wil leggen op de intrede van de voor -
gangers, kunnen deze voorafgaand aan de dienst hun plaat-
sen innemen.
Wanneer de voorganger de gemeente groet, kan hij/zij met
beide handen het gebaar van de geopende handen maken.
het is hetzelfde gebaar als de gebedshouding: wij staan open
voor god en voor elkaar.
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bij het horen naar de schriften zal de gemeente zitten. be-
halve wanneer zij, zoals bij de lezing van het evangelie, een
accent wil leggen op het begroeten van de opgestane heer in
ons midden. dan staat zij op als begroeting en teken van eer-
bied.
de gebeden worden ofwel zittend, knielend of staand gebe-
den. het is lang gebruikelijk geweest in ieder geval in de
paastijd staand te bidden: teken van dankzegging aan de op-
gestane heer. Knielen is, zoals hierboven beschreven, een
teken van smeken. Ook dat kan een zinvolle gebedshou ding
zijn. Onze kerkgebouwen kennen veelal geen andere moge -
lijkheid dan staan of zitten. de vraag is steeds opnieuw hoe
de gemeente haar geloofs houding ook in de lichaamstaal tot
uitdrukking kan en wil brengen.
de vredegroet als teken van verbondenheid kan op allerlei
wijze uitgewis seld worden: een handdruk, een kus, een om -
helzing. het gaat daarbij om mensen die elkaar in de ogen
mogen zien en elkaar een handrei king doen om christus’
wil. het is in veel gemeenten een ongedwongen en veelzeg-
gend teken van wederzijdse vergevingsgezindheid en van ge-
meen schapsoefe ning gewor den.
de inzameling van de gaven verwijst, als het diaconale gaven
betreft, naar de viering van de maaltijd van de heer. de ga -
ven worden dan ook niet alleen ingezameld, maar ook naar
de avondmaalstafel gebracht. indien het avondmaal daad -
werkelijk wordt gevierd, geschiedt dit samen met de gaven
van brood en wijn. in een kerkgebouw waar de gemeente
voor de viering van het avondmaal naar het koor van de kerk
trekt, kunnen de gaven worden ingezameld aan de ingang
van het koor en zo - bij wijze van spreken - door de gemeen -
te zelf op tafel worden gelegd.
met de gaven van brood en wijn, die zijn afgezonderd uit de
diaconale gaven, vindt de toebereiding van de tafel plaats.
brood en wijn vormen het midden van de tafel. bij een zit-
tende viering staan aan de uiteinden, indien gebruikelijk, de
schalen voor de diaconale gaven van de gemeente. deze wor -
den eveneens bij het aangaan aan de tafel ingezameld. be-
halve brood en wijn, collecteschalen, kaarsen en eventueel
bloemen, bevindt zich niets anders op tafel. deze is immers
het draagvlak van al datgene waarmee de heer ons in zijn
leven en in het leven van elkaar doet delen, een middel punt
van feest, bron en oorsprong van onze dienst in de wereld.
een dienstboek van de voorganger ligt schuin terzijde, opdat
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het handelen met brood en wijn niet belemmerd wordt. de
gemeente moet gedurende de gehele viering van het avond -
maal het oog gericht kunnen houden op brood en wijn: zij
zijn de tekenen waarin de heer tot ons komt.
er zijn verschillende vormen waarin het avondmaal gevierd
kan worden: zittend rond de tafel, staand in een kring en
gaande naar de tafel. alle leggen daarbij hun eigen accenten.
de tafel van de gemeenschap in het koninkrijk der hemelen,
de kring van de tafelgenoten of de pelgrime rende gemeente
die haar teerkost voor onderweg ontvangt. het zijn alle goede
mogelijkheden. een gemeente kan al naargelang de tijd van
het liturgisch jaar of de gelegenheid kiezen voor de vorm
waarin zij de maaltijd van de heer wil vieren. Zo kunnen ook
meerdere avondmaalsbelevingen hun plaats in het gemeen -
televen (her)vinden. alleen indien het kerkgebouw geen an-
dere mogelijkheden biedt, is een communie die aan de ge -
meente op haar zit plaatsen wordt rondgereikt te aanvaar-
den. deze wijze van communiceren biedt geen van de drie
genoemde aspecten die eigen zijn aan de gemeenschap-
stichtende werking van het avondmaal.
tijdens de viering van de Maaltijd van de Heer worden de vier
kernhande lingen van het avondmaal nadrukkelijk met het
handelen van voorganger en gemeente verbonden. deze
handelingen zijn: nemen, danken, breken en delen. daarbij
worden nemen en danken verbonden, terwijl ook breken en
delen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. het nemen
en danken worden in het avondmaalsgebed tot uit drukking
gebracht als de voorgan ger bij de instellings woorden achter -
eenvolgens het brood en de beker met wijn in handen neemt,
zo dat de gemeente deze handeling kan zien. het brood
wordt dan echter niet gebroken, evenmin als er op dat mo-
ment wijn in de beker wordt gegoten. iedere suggestie die
wijst in de richting van het nabootsen van de handeling van
jezus dient vermeden te worden. het gaat om het beleef bare
samengaan van de dankzeggende gedachtenis met het oog
op de tekenen van brood en wijn. de gebedshou ding van de
voorgan ger (en de gemeente) is die van de geopende handen
(zie boven). Na het tafelgebed wordt het brood gebroken, de
wijn in de bekers uitgegoten. tijdens deze handelingen zingt
de gemeente een begeleidend gezang, bv. het ‘lam gods’.
breken en uitgieten gaan terstond over in het delen van
brood en wijn. de meest eigenlijke vorm van c ommunie is
wanneer het brood voortgaande door kerkenraadsleden of
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gemeenteleden voor elkaar gebroken wordt. hierbij kan het
accent ten volle komen te liggen op het ontvangen en daar -
om niet het zelf nemen. de geopende hand wordt daartoe uit-
gestrekt, die dan wordt ondersteund door de andere hand.
daarna zal men met de ondersteunende hand het brood
naar de mond bren gen. Kinde ren die nog niet deelne men
aan het avondmaal kunnen de handen worden opge legd met
een zegenspreuk. Zo delen zij in het funda mentele teken van
de kring rond de tafel.
het resterende brood en de wijn zijn met name bedoeld om
te worden gedeeld met wie niet in het kerkgebouw aanwe zig
kunnen zijn. daartoe gaan kerkenraads- en ge meenteleden
twee aan twee de gemeente rond. de viering wordt dus als
het ware voortgezet in de huizen van de gemeentele den.
Naast een kort voorbereidingsgebed en het Onze Vader zul-
len dus alleen de uitdelingswoorden worden gesproken.
Wanneer het avondmaal aan huis wordt bediend zonder dit
deze aansluit op de zondags viering zal een korte orde wor-
den gebruikt. een van de korte avondmaals gebeden uit het
dienstboek is daartoe geschikt.
bij de zending en de zegen staat de gemeente. de gebruike-
lijke houding van de voorganger is dat deze de handen uit -
spreidt over de gemeente. het is het gebaar van de hand -
oplegging, dus met de handpalmen naar beneden.

Viii - het kerkgebouw

De kerkruimte
‘Vieren’ kun je overal, in een schuur, in een vergaderruimte.
toch blijkt in de geschiedenis dat mensen die voor de ere -
dienst, de ontmoeting met de heer van de Kerk, bijeenko-
men ‘meer wensen’. dat ‘meer’ heeft kerk ruimten doen ont -
staan, ruimten voor de samenkomst van de gemeente, kerk -
ruimten waarin is getracht functionele en emotionele aspec-
ten te combineren. deze vloeien voort uit en verwijzen naar
de emotie van het gezamenlijk beleven van het grote geheim
dat in de verkondiging van de schriften en in de viering van
de maaltijd des heren, in lofzang en gebed gestalte krijgt. 
het kerkgebouw moet naar ruimte en tijd die ontmoetin gen
met god en met de mensen met elkaar verbinden. bij het 
gebruik dat van de ruimte gemaakt worden gaat het om de
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vraag: hoe ‘woont’ de gemeente in haar eredienst en in de
ruimte die daarvoor wordt gemaakt. juist bij die inzet kun-
nen fundamentele vragen aan de orde komen: waarom een
open of juist een besloten ruimte? Wat zijn de concentra -
tiepunten? Zijn de stoelen en de banken doel of hulpmid del?
hoe wordt ruimte geboden aan een gewenste
beweeglijkheid? Wil of kan de gemeente zich om de doopvont
scharen? heeft de lezenaar en/of preekstoel voldoende
relatie met de  daar omheen gezeten gemeente? is rekening
gehouden met de kring rond de tafel of kiest een gemeente
voor een zittend of een lopend avondmaal en kan dat dan
ook?  Vindt een can torij zijn plaats in de kring van de ge-
meente of er tegenover? het zijn evenzovele vragen – en er
zijn er nog veel meer –die aan de orde komen als de vierende
gemeente de inzet is van de in te richten kerkruimte. Kerk-
bouw is gemeente-opbouw!

Liturgisch centrum
in de jaren vijftig wordt het zogenaamde liturgisch centrum
ontdekt, zowel in nieuw gebouwde kerken als in die ge-
bouwen die een opknapbeurt kregen. in feite dekt deze beti -
teling ‘liturgisch centrum’ geen ander verschijnsel dan dat
er sprake is van een soort podium, waarop het benodigde
litur gisch meubilair in enigerlei verband is geplaatst. Naast
de kansel een lezenaar, een avondmaalstafel die de meeste
zondagen dienst doet als ‘werktafel’, en een doopvont met
paaskaars completeren de aankle ding van het liturgisch
centrum. de laatste is dan nogal eens een moeilijk inpasba -
re sta-in-de-weg. soms ook worden de attributen zoals het
avondmaals gerei iedere kerkdienst uitgestald. is dat niet een
symbool van een symbool? het lijkt erop dat het dan niet
zinvol kan functioneren als werkzame verwijzing naar de vie-
ring van de maaltijd des heren.

de eerste vraag is steeds hoe in de eredienst de gemeente de
verschillende onderdelen van de dienst op een eigenlijke wij -
ze gestalte kan geven en daaraan kan deelnemen rond doop -
vont, kansel/lezenaar en altaartafel. in elk geval zal elke ge-
meente die voor de vraag van (her)inrichting van haar kerk-
gebouw wordt gesteld zich realiseren, dat een tweedeling
tussen een stoelen/banken-pakket en een quasi sacramen-
teel podium weinig ruimte biedt aan de verlang de beweeg -
lijkheid van de eredienst. Op deze wijze kan ook recht
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worden gedaan aan de wijze waarop de gemeente zich rond
doopvont, schrift en tafel wil scharen.

De doopvont
de doop vindt plaats ‘in het midden van de gemeente’. dit
zegt uiteraard iets over het karakter van de bediening van de
doop: inlijving in het lichaam van christus. dat kan ook zo
letter lijk mogelijk worden verstaan als een plaatsbepaling
waarbij de gemeente geen toeschouwster is, maar een actie -
ve doopgetuige. de doop vindt dan ook plaats zowel in de
paas vie ring als in de daaruit voort vloei ende zondagse ere -
dienst. Vanuit deze overwegingen kan de doop  letterlijk en
figuurlijk ‘op de drempel’ van eredienst en kerkge bouw
plaats kan vinden. maar ook kan de doop worden bediend
na de schrift dienst, die dan als toeleiding en ‘lering’ kan 
gelden: daar waar geloofsbelijdenis en gebeden hun plaats
vinden. Zowel op de drempel van de dienst als na de schrift -
dienst zal de gemeente als geheel ‘om de dopeling(en) heen
staan’: zij is immers doopgetuige. een goede plek voor de
doopvont is dus daar waar de gemeente een grote kring rond
dopeling en doopvont kunnen vormen. is dat niet mogelijk,
omdat de kerkruimte te klein is of omdat er vele kerkgangers
zijn, dan is het soms onvermijdelijk dat de vont op een 
enigszins verhoogde plaats staat, hoewel de doopsymboliek
eerder om een afdalen dan om een verhoging vraagt. een 
definitieve plaats voor de doopvont is niet strikt noodzake-
lijk. dit betekent dat een doopvont verplaatsbaar kan zijn.
Wel zal een doopvont steeds bij de eredienst steeds in de
kerk aanwezig zijn als teken van de doop en de doopgedach -
tenis, waardoor christus zijn gemeente nodigt bij hem kind
aan te huis te willen wezen.

Lezenaar en/of kansel
de lezenaar en de kansel hebben met name een functie bij
de dienst van de schrift: van daaraf wordt de schrift gelezen
en uitgelegd. de lezenaar is daarbij geen afgeleide van de
kansel, eerder is het omgekeerde het geval. Ook kunnen de
gebeden vanachter de lezenaar worden gezegd. daarnaast
wordt de lezenaar benut voor een aantal activiteiten die niet
tot de eredienst in strikte zin behoren: afkondigingen, enzo -
voort. de volgende handelingen kunnen vanaf de lezenaar
plaatsvinden:
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- mededelingen (deze kunnen ook vanuit het midden / te
midden van de gemeente worden gedaan en zijn dan niet
noodzakelijk aan de lezenaar gebon den);

- bemoediging en gebed van toenadering; 
- lezingen uit de bijbel;
- de verkondiging.

Omdat de hierboven omschreven onderdelen een zelfstandi -
ge plaats in de eredienst hebben en in eerste instantie niet
met de tafel en de maaltijd zijn verbonden, heeft de lezenaar
en/of kansel een eigen plaats in de kerkruimte. Over de leze -
naar kan een antepen dium worden gehangen. Ook
leeslinten in de bijbel zijn behulpzaam bij het opslaan indien
er meer dere lezingen plaatsvinden.

De tafel
de avondmaals- of altaartafel neemt, tezamen met kansel
en/of lezenaar en doopvont een centrale positie in. de feite-
lijke plaats is daarbij sterk afhankelijk van architectuur en
indeling van de kerkruimte. Vanuit de viering van de maal-
tijd des heren is van belang dat de tafel een eigen plaats
heeft met voldoende ruimte daaromheen, zodat de gemeente
staand of zittend – een kring kan vormen of bij een lopende
viering de gemeente ordelijk kan komen en gaan. Ook de
zichtbaarheid van de tafel als teken van de heer die in het
midden van de gemeente aanwezig wil komen in de gestalte
van brood en wijn, is van belang als aandachtspunt voor de
gemeente tijdens de eredienst. Vanuit de verbondenheid van
de dienst van de schrift en de maaltijd van de heer is dan
ook te pleiten voor een vaste opstelling van de avondmaals-
tafel, ook op zondagen waarop het avondmaal niet wordt ge-
vierd.

aandachtspunten bij het gebruik van de tafel
Over de tafel kan een kleed of een antependium worden
gelegd, waar mee de kleur van het kerkelijk jaar of de speci-
fieke gebeurtenis wordt aangeduid. bij de viering van de
maaltijd van de heer is de tafel wit gedekt.
de gebeden worden vanachter de tafel gezegd. Zo wordt een
verbinding gelegd met de voorbede en de gaven die eveneens
hier plaats vinden.
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als de diaconale gaven van de gemeente worden gezien in re-
latie met de gaven van brood en wijn, dan kunnen zij – al dan
niet met gebed – op de tafel worden gelegd.
schaal en beker hebben een functie bij de viering van de
maaltijd des heren. Wanneer zij buiten de viering op tafel
staan, zijn zij meer getuige van wat ontbreekt dan verwijzing
naar wat komen gaat. het is dus een vraag, in hoeverre de
plaatsing van schaal en beker als sym bool iets toevoegt aan
het beeld dat de tafel zelf reeds oproept.
een zeer bescheiden lezenaar, bijvoorbeeld van plexiglas, ten
behoeve van het dienstboek kan bij de tafelviering en/of de
gebeden schuin links of rechts van de voorganger/voorbid-
der worden geplaatst. het midden van de tafel blijft de plaats
voor brood en wijn.
de bijbel vindt geen plaats op tafel, althans niet om daar uit
te lezen. de eigen plaats is de lezenaar of de kansel. in som -
mige tradities wordt de bijbel gesloten op tafel gelegd wan-
neer daar niet uit gelezen wordt: een plaats waar hij met eer-
bied rust.
twee of meer kaarsen op of naast de tafel worden ontsto ken
als een teken dat het samenzijn van de gemeente wordt toe -
gewijd aan de heer.
de tafel is een nadrukkelijk aandachts- en concentratiepunt.
daarom zal de inrichting ervan altijd ordelijk en sober zijn.
de tafel is zeker geen plaats waar de voorganger de (on)no-
di ge boeken even neerlegt. daar voor kan beter ruimte in of
bij de lezenaar worden gemaakt.

De cantorij en het orgel
Naast het strofelied is in de afgelopen decenniën in het spoor
van de liturgische ontwikkelingen een brede stroom van
beurtzangen binnen het bereik van de gemeente gekomen.
deze kunnen worden gezongen in wisselzang van groepen
gemeenteleden, of van cantor/cantorij en gemeente. mede
door deze ontwikkelingen is een cantorij in vele gemeen ten
niet meer weg te denken. een directe relatie tussen gemeen -
te, cantorij en orgel is hierbij een absolute voorwaarde.

gezien deze relatie dient aan de plaats van het orgel in de
kerkruimte zorgvuldige aandacht te worden gegeven. het
orgel heeft allereerst een liturgische functie. het is, zoals ge-
zegd, direct verbonden met het zingen van de gemeente in al
haar geledingen. het gaat om de begeleiding van de ge -
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meentezang en de cantorij. Zo heeft het orgel een eigen func-
tie gekregen als het erom gaat allerlei bewegingen in de
dienst te begeleiden of te ondersteunen. daarnaast en daar -
in dient het orgel om het brede repertoire van muziek tot
klinken te brengen als een onmisbare bijdrage aan de ere -
dienst. datzelfde geldt overigens ook voor de vele muziekin -
strumenten die gebruikt kunnen worden.

dit alles betekent dat wij er niet meer mee kunnen volstaan
een orgel ergens boven de gemeen te op te hangen, zodat de
organist geen direct oog- en oorcontact met voorgan ger, can -
tor, cantorij en gemeente kan onderhou den. Verder moet de
opstelling van het orgel op een liturgisch centrum  ten sterk-
ste worden ontraden. doopvont, avondmaalstafel en leze-
naar en/of kansel zijn elementen van het liturgisch meubi-
lair die de gemeente bij de centrale liturgische handelingen
van doop, schriftverkondiging en de maaltijd van de heer
bepalen. het orgel en de canto rij voegen zich in het geheel
van de gemeente die rond doopvont, lezenaar en tafel is ge -
schaard.

Kleuren
de verbinding van specifieke kleuren met de seizoenen en
feesten van het liturgisch jaar, vindt haar achtergrond zowel
in algemene overwegingen vanuit de betekenis en werking
van kleuren als in meer bijbelse overwegin gen. Vanuit de
eerste optiek wordt bijvoorbeeld rood met bloed verbonden;
geel met energie; wit met zuiverheid; goud, als intensivering
van wit, met feest; purper met waardigheid ; groen met groei;
lichtblauw met hoop; donkerblauw, paars en zwart met
inkeer, wanhoop en rouw.

de eerste verwijzing naar specifieke kleuren in de kerk be-
treft de kleur van de doop: de witte gewaden waarmee de do-
pelingen na hun doop worden bekleed. het is dan ook de
kleur bij uitstek voor een liturgisch gewaad: het tekent het
priesterschap van alle gelovigen en kan dus elk gemeentelid
gedragen worden. de insignes (bijvoorbeeld stola’s) die eigen
zijn aan ambt of bediening, kunnen daarop worden aange -
bracht. deze volgen de kleur van de dag.
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Ook de antependia op lezenaar en avondmaalstafel en de
leeslinten in de bijbel volgen de kleuren van het liturgisch
jaar.

de in de kerken in Nederland thans gebruikelijke kleursym -
boliek is:

advent                                                  paars
(advent iii                                       roze)

Kerstavond t/m epifanie                       wit / goud
Zondagen van epifanie                          groen of wit
Veertigdagentijd (vanaf aswoensdag)     paars

(laetare = Veertigdagentijd iV          roze)
(Palm- en Passiezondag                   rood / paars)

Witte donderdag                                   wit
goede Vrijdag                                       geen kleur of rood

                                                      / paars
Paaswake en Paastijd                            wit / goud

(Paaswake, tweede vorm                  rood / paars en wit
                                                      / goud)

Pinksteren                                            rood
trinitatis                                               wit / goud
Zondagen van trinitatis,
Zomer- en herfsttijd                              groen
doop en belijdenis                                 wit
apostelen, evangelisten, martelaren      rood
Overige heiligen en allerheiligen            wit
bevestiging van ambtsdragers               rood
trouwviering                                         wit
Uitvaart                                                wit / paars
Kerkwijding                                           wit

de kleur van de weekdagen volgt de zondag, met uitzonde-
ring van:
advent iii (roze)                                     weekdagen: paars
Veertigdagentijd iV (roze)                       weekdagen: paars
Pinksteren (rood)                                   weekdagen: groen
trinitatis (wit / goud)                            weekdagen: groen

indien een feest op een weekdag valt, volgt dit de eigen 
kleur.
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Kaarsen
Kaarsen in de kerk zijn het symbool van christus, die zich
het licht der wereld noemde (joh. 8:12). Omdat Pasen het
hart van het gedachtenisjaar van de kerk betekent, staat in
veel kerken een paaskaars. deze is allereerst het symbool
van de opgestane en verheerlijkte Verlosser. de paaskaars
vormt een herinnering aan de opdracht van iedere gelovige
‘licht in de heer’ te zijn: ‘Want gij waart eertijds duisternis,
maar nu zijt gij licht in den heer; wandelt als kinderen des
lichts’ (ef. 5:8). en ten slotte verwijst de paaskaars naar de
brandende lamp waarmee wij de heer bij zijn komst tege-
moet gaan (mat. 25:1-13). de paaskaars staat bij de
doopvont: met christus worden wij begraven om met hem
te worden opgewekt tot nieuwheid des levens (rom. 6:4). Op
of naast de avondmaalstafel staan kaarsen, evenals soms bij
de lezenaar: in de schriften en bij de maaltijd van de heer
verspreidt zich het licht waarbij wij leven.

Bloemen
bloemen horen bij de aanbidding en het feest van de liturgie.
salomo ver sierde de tempel in jeruzalem met bloemen in de
knop van hout en goud. (1 Kon. 6:29,32,35). maar de geu -
rende, levende frisheid van de bloem is niet te vervangen. in
de bijbel is de bloem bij uitstek een symbool van verganke -
lijkheid. bloemen verwelken, vallen af en vergaan ‘en haar
plaats kent haar niet meer’. in de bergrede zegt jezus: let
op de leliën des velds, hoe zij groeien en hoe god ze in al hun
kortstondigheid bekleedt met een pracht waar die van
salomo bij verbleekt. mensen zijn als bloemen; het leven is
kort, maar dat is geen reden om niet te groeien en te bloeien
in gods hof.

door bloemen in de kerk te halen, stellen wij schoonheid in
dienst van de aanbidding. bloemschikken is bloemen orde-
nen voor hun dienst. bij voorkeur blijven de bloemen door
de week in de kerk voor wie daar komt om te bidden en een
plaats van stilte en inkeer zoekt. als dat niet mogelijk is, is
een goed alternatief ze te brengen naar een zieke of iemand
die een blijde gebeurtenis viert.
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iX -  met de kinderen

in de kring van de vierende gemeente hebben de kinderen
hun eigen plaats. Zij doen, zoals elk gemeentelid, mee aan
alle onderdelen van de eredienst. hun inbreng, hun expres -
sivi teit en hun ontvankelijkheid zijn onmisbaar voor de ge -
loofsbeleving van allen die samen de eredienst vieren. de
kinderen worden als volwaardige gemeenteleden meegeteld,
omdat ook hun geloof in de eredienst wordt opgebouwd en
zij op hun eigen, onmisba re wijze bijdragen aan de lof des
heren.

dit betekent dat in het vieren van de eredienst rekening
wordt gehouden met de ontwikke lingsfasen, de mogelijkhe-
den en onmogelijkheden van het denken en doen van kinde -
ren. daarbij wordt de orde niet omgebogen naar (alleen) de
kinderen en worden de kinderen niet geforceerd om ze te
kunnen betrekken bij wat aan de orde is. de geloofsbeleving
van kinderen en ouderen groeit door hun deelname aan de
eredienst. alles wat daar gebeurt – lezingen, liederen en ge -
beden –, het zijn even zovele mogelijkhe den om gaandeweg
thuis te raken in ‘gods geheimen en in zijn heiligdom’. Zij
gaan ouderen en jongeren tezamen te boven en daarom oefe -
nen zij ze tezamen in.

een belangrijk aspect hierbij is dat kinderen onbevangen
mogen meedoen, meezingen en meespreken, op een manier
die hen eigen is: beweeglijk en direct. met hen kan een intre -
de lied ook worden wat het is: een lied om op te lopen, zelfs
te dansen zonodig, zoals david achter de ark. de kyrie-in -
tenties kunnen uit de kindermond een indringende uitroep
worden. Of omgekeerd kunnen de kinderen de kyrie-accla -
maties uitzingen, zoals in de eerste eeuwen in de gemeente
in jeruzalem. hun heldere stemmen dragen dan heel de ge-
meente. een van de lezingen kan ook door de iets oudere
kinderen gelezen worden. en mocht er een gesprek met hen
gevoerd worden rond de lezingen, dan zijn zij het die de vra-
gen stellen. Zij kunnen de gebeden zeggen. Zij kunnen hel-
pen, zoals dat ook thuis gebeurt: orden van dienst uitreiken,
gaven inzamelen, brood en wijn aandragen. en ook wordt,
zoals thuis, na de viering de kerk weer op orde gebracht.
steeds is de vraag hoe ook de kinderen zich kunnen inleven
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in het huis van de heer. helpen betekent daarbij: delen in
verantwoor delijkheid. het gaat om de eigen inbreng van kin-
deren: uit hun mond immers heeft de eeuwige sterk te ge-
grondvest.

in de eredienst heeft iedereen er recht op aangesproken te
worden in een taal en vorm die hun eigen kan zijn of wor den.
Zie ook wat hiervoor is gezegd over de liturgische taal. dit
betekent dat er met kinderen samen gesproken, gezon gen
en gebeden wordt. Zo komen allen tot een verbeelding van
wat samen-kerk-zijn mag heten. bij de gebeden en ge zangen
die in dit DIENstBOEK - een proeve worden aangebo den, is
daarom niet altijd aangege ven of zij specifiek voor kinderen
bedoeld zijn, ook al is een aantal gebeden en ge zangen ont-
staan met het oog op gebruik met kinderen.

in de zondagsviering is voor kinderen hetzelfde aan de orde
als voor andere gemeente leden. Wanneer zij de dienst enige
tijd in een nevenruimte voortzetten, om later weer terug te
keren bij de gehele gemeente, vallen ze niet uit dat patroon.
Wat onmisbaar is voor volwassenen, is ook onmis baar voor
kinderen, en omgekeerd. Uitleg zonder schriftle zing, verkon -
diging zonder evangelie is ondenkbaar. dus geen ‘vertelling’
zonder lezing. soms kan de schrift voor kinderen beter wor-
den opengeslagen ná gesprek en verhaal dan daarvóór. de
taal van de schrift krijgt voor hen meer spanning als er
sprake is van een toeleiding. de lezing wordt dan de afslui-
ting en de bekroning van de gezamenlijke zoektocht naar de
‘zin van de schriften’.

de liturgische vormen in de kindernevendienst maken deel
van de gemeen schappelijke viering. de nevenruimte zal ge -
kenmerkt worden door ‘liturgisch meubilair’: een plaats voor
de schrift, een verwijzing naar de avondmaals tafel in de
kerk, een goede plaats voor de kaarsen: de kinderneven-
dienst als ‘kinderkapel’. de verbinding tussen kerk en kapel
wordt onder meer duidelijk door het licht van de paaskaars
mee te nemen naar de eigen ruimte van de kinderen.

de gezamenlijkheid en de wederkerigheid spelen ook een rol
als na terugkeer van de kinderen eventueel een gesprek met
hen plaatsvindt. het is van belang dat dit gesprek past in de
voortgang van de dienst en geen intermezzo is. het gaat in
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dit alles om toeleiding naar de viering van de maaltijd van de
heer en de zending in de wijde wereld.

X.  de gemeente viert

de gemeente viert. in de eredienst komen mensen met hun
geloof en twijfel, hun nood en hun dankbaarheid voor gods
aangezicht. daar zal, in lofprijzing en klacht, in verkondiging
en bediening van de sacramenten, gods genadige toewen-
ding tot de wereld gestalte krijgen.

heel de gemeente deelt in het ‘priesterschap van alle gelovi-
gen’ die onder meer gestalte krijgt in de eredienst. gemeen -
teleden, kerkmusici, diakenen, ouderlingen en predikanten
hebben elk hun aandeel in de samenkomst van de gemeen -
te.

in verschillende tijden zullen die taken en rollen steeds op -
nieuw moeten ont dekt moeten worden. ‘laat u ook zelf als
levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk
huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen
van geestelijke offers die gode welgevallig zijn door jezus
christus’ (1 Petr. 2:5). de eredienst zal dan ook een centraal
thema in het beraad van de gemeente zijn. aldus kan ver -
nieuwing van de gemeente tot de lof des heren en de toewij-
ding aan kerk en wereld een in spirerend gebeuren worden,
waar velen actief bij betrokken zijn.

er zijn verschillende vormen waarin de gemeente haar ver -
antwoordelijkheid voor de eredienst tot uitdrukking kan
brengen.

1. Eredienst als beraadsthema van kerkenraad en werk -
groepen

- planning van perioden van het kerkelijk jaar en bijzon-
dere dien sten;

- keuze van leesrooster, thematieken leerdiensten;
- kerkmuziek: beleid rond het zingen van kerklied en

litur gie; plan ning cantorij, concerten; financiering;
- plannen van doelen diaconale collecten en projecten;
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- organisatie, toerusting en voorbereiding van deelname
voorgangers, voorzangers, lectoren (inclusief gebeden),
kinde ren.

2. Voorbereiding van de eredienst
- periodieke voorbereiding door direct verantwoordelijken:

predikant, kerkmusicus, leiding kindernevendienst, lec -
toren;

- liturgie- en preekvoorbereidingsgroepen;
- voorbereiding van speciale diensten of delen daarvan

door groepen in de gemeente.

3. Deelname van de gemeente aan de eredienst
- de voorbereiding van de kerkruimte te onderscheiden

naar een aantal deeltaken, bijvoorbeeld de kosterij en de
verantwoordelijkheid voor de versiering van de kerk met
bloemen.

- het liturgisch handelen van de gemeente 
a. voorgangers

taken van de predikant:
* apostolische groet en zegen;
* gebed van de (zon)dag / om verlichting met de

heili ge geest;
* verkondiging;
* dienst van de gebeden;
* gebed over de gaven;
* bediening maaltijd van de heer (tafelgebed, bre -

ken en delen);
* bediening van de doop.
taken van de diakenen:
* kyrie-intenties en voorbede;
* inzamelen van de gaven en toebereiding van de

tafel en uitdeling van brood en wijn bij de maal-
tijd van de heer;

* dienst van de barmhartigheid.
taken van de ouderlingen:
* mede-verantwoordelijkheid dragen voor de

tucht van het geloof in de verkon diging en bij de
vie ring van de maaltijd van de heer;

* delen in de voorbede.
taken van de kerkmusici:
* leiding geven aan de zang en het musiceren van

de gemeente.
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b. gehele gemeente, jong en oud
* het zingen van liederen, beurtzangen,
* antwoorden en acclamaties van de gemeente

(amen, eer aan de Vader, U komt de lof toe, hei-
lig, enzovoort);

* wisselzang tussen delen van de gemeente, bij -
voorbeeld de cantorij (Kyrie eleison, ere zij god
in den hoge, avond maalslitur gie);

* schriftlezingen;
* delen in de gebeden;
* helpen bij het inzamelen van de gaven;
* helpen bij het ronddelen van brood en wijn.

4. Vormen van deelname aan de eredienst
- stilte in de eredienst:

*  bij de aanvang van de dienst;
*  voor het gebed van de zondag;
*  na de lezingen;
*  na de prediking;
*  tijdens de voorbede (voor persoonlijk gebed);
*  na het ontvangen van brood en wijn.

- bijdragen van enkelingen of groepen, kinderen, enzo -
voort:
*  vocale en instrumentale muziek;
*  dans;
*  persoonlijke intenties bij kyrie of voorbede (direct of

via voor be de boek);
*  actualisering en doorwerking in relatie met predi-

king en geloofs belijdenis (bijvoorbeeld met behulp
van bibliodrama);

*  berichten in het kader van de gebeden en de inza -
meling van de gaven;

- het handelen van de gemeente als teken van deelname
en verbon den heid:
*  staan bij het gebed, de lezing(en), de geloofsbelijde-

nis, het avond maalsgebed – als teken van eerbied.
in vele kerken van de reforma tie wordt ook staande
gezongen, omdat dit een betere li chaamshou ding
voor het zingen is;

*  knielen bij schuldbelijdenis, gebed en (persoonlijke)
zegen – als teken van ootmoed en concentratie;
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*  gebedshoudingen (vouwen van de handen, opheffen
van de handen) – als teken van toewijding en ont-
vankelijk heid;

*  handoplegging - als teken van zegen (bij kinderen
die nog niet deelnemen aan de maaltijd van de heer,
ambtsdragers en gemeenteleden aan wie een ambt
of taak wordt toevertrouwd, mensen in speci fieke
persoonlijke situaties);

*  zich bekruisen – als teken van belijdenis en gedach -
tenis van de eigen doop.

5. Deelname van de gemeente na de eredienst
- het bezoek aan gemeenteleden door gemeenteleden na

de eredienst (communie van aan-huis-gebondenen,
(bloemen)groet, zondagsbrief met orde van dienst);

- nagesprek over de dienst.

de verschillende manieren waarop de gemeente in de viering
van de eredienst kan delen, zijn hier uiteraard slechts ge -
noemd als mogelijkheden. steeds zal het erom gaan een fun -
damentele betrokkenheid van de gemeente in en om de ere -
dienst behoedzaam en geduldig te ontwikkelen. dat zal veel -
al een kwestie van lange adem zijn, waarbij het accent valt
op een passende toerusting van de gemeente of van leden
van de gemeente. het gaat er daarbij niet om zoveel mogelijk
vormen van participatie in alle diensten te bereiken. Veeleer
zal het de zorg van de gemeente zijn om op een open wijze de
juiste accenten in de dienst te leggen, waarbij nu eens de -
zen, dan weer genen hun diensten zullen verlenen. juist ook
hier geldt: kwaliteit gaat voor kwantiteit. in ieder geval mag
een vrijheid groeien, waarbij allen zich gelijkelijk verant -
woordelijk weten.
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