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Het ‘gebed’ van de gemeente 
Over (onze) liturgie       Kees van Setten, januari 2023 

 

 

Het is goed om regelmatig na te denken over waar je mee bezig bent en dit te evalueren. Dat 

geldt voor veel dingen, maar met name voor het meest bijzondere moment van de 

christelijke gemeenschap: de liturgie. In deze paper wil ik wat gedachten hierover op een 

rijtje zetten. Het dient als een praatpapier ten behoeve van het gesprek met elkaar.  

Ik heb hierover met Ronald en Ina diverse keren – kort en lang – gesproken en aangeboden 

een stuk te schrijven. Onze bijeenkomsten en de liturgie zijn mensen tot zegen, maar roepen 

ook vragen en kritiek op. Dit is bij veel kerken het geval en in de geschiedenis van de kerk 

een constante factor. Iemand heeft ooit gezegd dat er in de kerkgeschiedenis meer 

conflicten zijn geweest over liturgische zaken - liederen, kunst, etc. - dan over theologische 

en dogmatische kwesties. Het zit ons dus dicht op de huid (en de emotie).. 

Ik begin met een aantal opmerkingen over liturgie in het algemeen. Vervolgens wil ik kijken 

naar onze eigen kerkdiensten. Tot slot een aantal suggesties.  

 

Liturgie in het algemeen 

Voor sommigen roept het begrip liturgie iets als ‘oubollig’ of ‘saai’ op (net als ‘orgel’..), 

anderen hebben hier weer heel andere associaties bij. Die ‘associaties’, vaak: ‘gevoelens’, 

spelen een grote rol, vaak onderhuids. De term ‘eredienst’ of ‘kerkdienst’ wordt ook wel 

gebruikt. Zelf prefereer ik het Engelse en brede begrip ‘Worship’. Helaas heb ik daar nog 

nooit een goede vertaling van gevonden. We houden het hier maar bij ‘liturgie’.  

Onder liturgie zouden we heel eenvoudig kunnen verstaan: wat we zeggen, zingen en doen 

als we als gemeenschap voor het aangezicht van God bij elkaar komen. 

Dat pleit er voor - ook op grond van de vroegchristelijke liturgie - om de liturgie het Gebed 

van de Gemeente te noemen. Vanaf het begin tot het einde is de gebedshouding bepalend 

omdat het wezen van de liturgie de ontmoeting met God is. De Amerikaanse filosoof 

Nicholas Wolterstorff stelt in zijn boek over liturgie (De God die wij aanbidden, 2019) God centraal 

als degene die .. lúistert. God als ‘welwillende hoorder’. Dit is een fantastisch uitgangspunt 

voor de liturgie! (zie ook Ps. 116:1)  We ontmoeten natuurlijk ook elkaar, maar dan wel in dít 

kader. De ontmoeting bij de koffie is van een andere aard, overigens heel nuttig en 

animerend. De gemeente van God is dat 24/7, maar we zonderen daarvan dus eigenlijk een 

stukje tijd af voor de liturgie. Het is een bijzondere, ándere tijd. De joodse denker Abraham J. 

Heschel heeft dat in een boekje over de Sjabbat duidelijk gemaakt. Het joodse denken kent 

geen ‘heilige ruimtes’, zoals tempels, kerken, heiligdommen. Veel essentiëler zijn de ‘heilige 

tijden’, tijden die geheiligd zijn. Bijvoorbeeld de sjabbat als kathedraal-in-de-tijd. De liturgie 

is ook zo’n ‘andere’ tijd. 

 

In de wereld om ons heen zijn er veel christelijke kerken en denominaties en dus veel 

verschillende soorten liturgieën. Die conflicteren nogal eens met elkaar, zowel voor wat 

betreft de uiteenlopende gevoelens die we erbij hebben als qua theologische opvattingen. 

Denk maar aan de niet-uitwisselbaarheid van elkaars Eucharistie/Avondmaal.   
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De liturgieën van de Oriëntaalse (MO) en Oosters-Orthodoxe kerken zijn monumentale 

bouwwerken die al heel lang bestaan en helemaal vaststaan. In Nederland kennen we met 

name de Rooms-Katholieke kerk met een dergelijk soort liturgie, al is er sinds de jaren ’60 

veel veranderd (gebruik van de landstaal bijvoorbeeld). De getijdegebeden in de kloosters 

staan ook vast, maar zijn eenvoudiger. De Anglicaanse traditie lijkt op de RKe, maar is 

theologisch protestants. Hun ‘hoogkerkelijke’ liturgieën zijn vol van prachtige muziek, iets 

dat we ook van de Lutheranen kennen. De protestantse (calvinistische) traditie heeft vanaf 

de 16e eeuw de preekstoel – dus de preek - centraal gesteld, al heeft de liturgische beweging 

vanaf de jaren ’60 ook hier veel veranderingen gebracht. In evangelische gemeenten hebben 

we het model van de ‘kameel-met-twee-bulten’ (ontleend aan Evert van de Poll, Samen in de naam 

van Jezus, 2009). Het ene gedeelte van de dienst bestaat uit lofprijzing en aanbidding – veel 

muziek en zingen - het andere uit de prediking. Binnen de PKN heb je vervolgens een 

klassiek-gereformeerde en een meer oecumenische liturgie, naast diverse ‘mengvormen’. 

 

Op de vraag ‘wat is nu het beste?’ kun je en wil je natuurlijk niet zomaar een antwoord 

geven. Dat hangt immers samen met een veelheid aan factoren. De Amerikaanse hoogleraar 

en liturgiewetenschapper Robert Webber ging daarom terug naar de bronnen in het Nieuwe 

Testament en de vroege kerk om te bekijken wat er nu eigenlijk wezenlijk was in de liturgie. 

Wat was nu de kern? In Handelingen zien we dat de apostelen en gelovigen zich 

voornamelijk bezighielden met het gebed en lofprijzing, het breken van het brood en de 

verkondiging (Hand. 2:46-47; 6:4). Al snel besteedde men organisatorische zaken (regelen 

van de maaltijden en voorzien in behoeften) uit aan de diakenen, waarvan Stefanus er één 

was. Op grond hiervan komt Webber met een eenvoudige vierdeling in de liturgie: 

 1) het begin van de dienst (The Gathering, met de lofprijzing), 2) het Woord, 3) De 

Eucharistie / het Avondmaal en 4) het uitzenden van de leden van de gemeente tot dienst in 

de wereld. 

Deze vierslag (dus de kern) kan op verschillende wijzen worden ingevuld. Echter, vanaf het 

binnenkomen tot aan de wegzending staat alles in het kader van de ontmoeting met God. 

 

Er zijn twee bijbelse, Griekse begrippen die bij dit alles een rol spelen: Leitourgia en 

Koinoonia. Het eerste is een verticaal begrip (‘liturgie’) en gaat over onze dienst aan God. 

Het tweede is een meer horizontaal, communautair begrip en gaat over onze gemeenschap 

met elkaar. Je merkt dat in sommige kerken het eerste overheerst. Bijvoorbeeld het begin 

van de dienst ‘in stilte’, een vaste liturgie met weinig gepraat en geconcentreerd op God en 

de Schrift. Dat merk je vooral in de getijdegebeden in het klooster. Soms overheerst het 

tweede aspect. Het begint dan met ‘gezelligheid en onderling gepraat’. Ook tijdens de dienst 

zijn er veel ‘horizontale’ momenten: gesprekken, mededelingen en interactieve momenten 

bijvoorbeeld. Je merkt dan dat het een ‘gemeenschap’ is. Voor beide accenten is vanuit de 

bijbel wat te zeggen en er bestaan wat dit betreft uiteenlopende behoeftes. 

Uiteraard wordt een christelijke gemeenschap gekenmerkt door beide accenten en zijn die 

niet altijd goed te scheiden van elkaar. Toch is de vraag of dit ook geldt voor de liturgie an-

sich (het ‘gebed van de gemeente’). We markeren dit ‘andere’ moment niet voor niets aan 
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het begin en aan het einde. Het gebedskarakter vraagt om richting (verticaal) en 

concentratie. Dat pleit voor het eerste accent als het om de liturgie gaat. 

 

NB! Ik heb het hier over de liturgie als ontmoeting met God, als gebed. In principe kun je 

dit op velerlei manieren inkleuren, van ‘laag’- tot ‘hoog kerkelijk’, etc. 

 

De liturgie in de Ark 

De Ark is een protestantse kerk met een liturgie die in veel PKN-kerken min of meer zo 

plaatsvindt. Het begint met het ontmoeten van elkaar: er wordt gepraat (bij 

achtergrondmuziek) totdat de predikant binnenkomt en het stil wordt. Dan volgen er 

mededelingen waarna de predikant het overneemt. Tijdens de dienst zijn er veel 

verschillende momenten. Soms is er een veelheid aan inbreng waardoor de liturgie ‘overvol’ 

zit. Die momenten zijn ook nog eens verschillend van inhoud: gebed, gezang en 

organisatorische mededelingen wisselen elkaar af. Je kunt je afvragen of deze ‘drukte’ wel 

dienstbaar is aan wat feitelijk het ‘gebed’ van de gemeente is. Liturgiewetenschapper Marcel 

Barnard wijst op het verbale karakter van “de protestantse traditie die de gerichtheid op Het 

Woord lijkt te verwarren met een voortdurend gedreven worden door woorden”. Woorden, 

woorden, woorden...  Hanna Rijken wijdde haar proefschrift aan de Anglicaanse ‘Evensong’ 

die inmiddels op veel plaatsen in Nederland wordt gehouden. Deelnemers die zij 

interviewde ervoeren een contrast met de zondagmorgendiensten: ze “bekritiseerden de 

nadruk op het verbale aspect (teveel ‘woorden’) in deze vieringen”. 

 

In ons boek Verbindend Vieren (onder red. van K.W. de Jong, 2013) heb ik de protestantse liturgie 

een feitelijke ‘agenda’ genoemd, die moet worden ‘afgewikkeld’ - dit als kritische noot. De 

eerder genoemde Webber stelt echter: “The liturgy is not a Program, it’s a Narrative”: de 

liturgie is geen programma (agenda!), maar een verhaal. Een verhaal heeft een ‘flow’, beter: 

een spanningsboog. Dat geldt dus ook voor de (opbouw van) de liturgie. Die spanningsboog 

is noodzakelijk om je te kunnen concentreren op God, Zijn verhaal en de liederen. Het 

betekent dat er een doorlopende ‘lijn’, een rode draad’ zit in de liturgie. Dat betekent niet 

zozeer dat alles verbaal ‘bij elkaar moet passen’ (liederen-bij-de-preek), maar dat je van het 

begin tot het einde – liefst met zo weinig mogelijk onderbreking - wordt meegenomen langs 

de verschillende elementen en er soepele overgangen zijn van het ene element naar het 

andere. Je verlaat dan de dienst met een duidelijke ‘indruk’. Een ‘agenda’ waarbij allerlei 

(inhoudelijk) verschillende elementen zich steeds al dan niet abrupt afwisselen helpt hier 

niet bij. Zo’n liturgie kan ‘rommelig’ worden en je snakt soms naar een moment van 

verstilling waarbij je de zaak even kunt laten bezinken. Die stiltes zijn overigens, net als in de 

muziek de ‘rusten’, wezenlijk. Ook voor de opbouw van de liturgie geldt: less is more! 

 

Ook op een andere wijze zijn onze liturgieën nogal verbaal: we zingen vaak ‘strofische’ 

liederen met veel tekst (coupletten). Van de vele vormen die er zijn gebruiken we maar 

weinig. Taizé-liederen bijvoorbeeld zijn kort en kun je beschouwen als ‘meditatie-zingen’, 

deze vorm heeft een heel ander doel. Lofprijzingsliederen uit Opwekking bevatten niet veel 

tekst om over na te denken, maar helpen je juist weer wel om God groot te maken (die zing 
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je uit i.p.v. in). Ik denk dat met name de afwisseling van vormen heilzaam is voor onze 

concentratie en om te ontsnappen aan het overdadig verbale. 

 

Iets anders. Nadat de predikant is binnengekomen en iedereen stil is, begint de dienst met 

‘mededelingen’. Die ervaar ik op deze plaats in de liturgie als uiterst storend. Vanuit een 

wereld vol van allerlei signalen die allemaal om aandacht vragen treed ik het heiligdom 

binnen en het eerste wat me overkomt zijn allerhande organisatorische mededelingen, vaak 

erg voorspelbaar. Waar ik echter naar verlang is God ontmoeten en dit vormt daarvoor een 

blokkade. ‘Kom zijn poorten binnen met een loflied’ (Psalm 100:4) is een veel beter begin!  

 

Dan iets over het Avondmaal. Er zijn inmiddels allerlei geluiden in ons land dat men vindt dat 

dit onderdeel er karig afkomt in onze kerken. Webber pleit er – als protestant! – voor om het 

elke week te doen, net als in de oude kerk. Voormalig scriba van de PKN, Arjan Plaisier en 

Ineke Cornet pleiten er in hun boek (Dichter bij God. Aanwijzingen voor een rijke liturgie, 2022) ook 

voor om het Avondmaal frequenter te vieren. Waarom hebben we zoveel Woord-vieringen 

en zo weinig Avondmaalsvieringen? vraagt Cornet zich af. Het Nieuwe Testament geeft 

daartoe geen aanleiding! 

 

Tot slot iets over het zingen. Mensen zingen graag, zeker bekende liederen die goed zingbaar 

zijn. Muziek en gezang behoren tot de kern van de christelijke gemeenschap, naast de preek 

(Luther). Ik wil hierover twee dingen te berde brengen. Ons repertoire is niet bijster groot en 

er is inmiddels zoveel moois aan liedgoed voorhanden! Zelfs van ons eigen PKN-Liedboek 

zingen we veel niet of weinig. Het zou verder ook goed zijn om het zingen iets meer te 

concentreren en de ruimte te geven. Liederen worden verspreid over de liturgie gezongen 

en afgewisseld met allerlei verbale elementen (zie hierboven). Het zingt (ook psychologisch!) 

veel beter als je een paar liederen, al dan niet afgewisseld met een tekst, achter elkaar kunt 

zingen. Plaisier en Cornet signaleren een spanning tussen het liturgische ‘Gloria’ moment en 

de lofprijzing in een evangelische gemeente. ‘Zouden die niet naar elkaar kunnen toegroeien 

zodat het gloria-moment meer kan zijn dan een enkel lied?’ 

Ik houd het hier bij. Tot slot nog een aantal suggesties om over na te denken. 

 

Suggesties 

1) Begin de dienst met een loflied  en verplaats de mededelingen tot na de afsluiting van 

de liturgie. Dit geldt ook voor andere (organisatorische) zaken in de liturgie die net zo 

goed op een ander moment kunnen. We kunnen ons eraan wennen om na het ‘amen’ 

hiervoor te blijven zitten. Het voordeel hierbij  is dat er dan ook ruimte voor enkele 

vragen zou kunnen komen. Een en ander kan ook op de beamer gezet worden (bijv. 

steeds weer terugkerende zaken als collecten). Er zijn ook kerken waar men er voor kiest 

dit allemaal op een blaadje te zetten. Op deze wijze krijg je geen ‘overvolle’ agenda en 

kunnen we ons concentreren op de ontmoeting met God. 

2) De overgang van een ‘agenda-liturgie’ naar een ‘verhalende liturgie’ hoeft niet zoveel te 

eisen, al moet je elke liturgie natuurlijk goed voorbereiden. Het is meer dat je vanuit een 

andere (meer verhalende) kijk de liturgie samenstelt en let op de spanningsboog. De 



5 
 

inhoud is belangrijk, maar de vorm dus ook. Je wilt iets ‘communiceren’ zodat het 

overkomt. In onze kerk is genoeg talent om dit gestalte te geven.   

3) Zouden we het Avondmaal vaker kunnen/willen vieren? Bedenk dat het Avondmaal niet 

alleen een ‘gedachtenismaal’ is maar ook anticipeert op de toekomst én in wezen een 

dankzegging is (Eucharistie betekent: ‘dankzegging’). Dit laatste zou ervoor pleiten om 

tijdens/na het Avondmaal een aantal liederen van lofprijzing, dankzegging en 

aanbidding te zingen (en voor de preek minder). 

4) We kunnen ons repertoire met meer nieuwe liederen aanvullen. Doe dat dan wel op 

structurele basis, dat wil zeggen: met regelmaat nieuwe liederen introduceren, dit 

enkele malen achter elkaar herhalen en het lied vervolgens opnemen in het vaste 

repertoire. Dit vereist .. discipline. 

5) Geef ruimte aan het zingen. Bijvoorbeeld door enkele liederen na elkaar te zingen, 

zonder onderbreking (behalve dan een stilte of een te lezen tekst die daarmee één 

geheel vormt). Dat kan aan het begin van de dienst maar zeker ook bij het Avondmaal. 

Geef af en toe een toelichting bij de liederen die gezongen worden, deze bevatten soms 

een heel eigen (onbekende) ontstaansgeschiedenis en boodschap! 

6) Kijk ook eens naar de verschillende liedvormen die je kunt gebruiken en wissel deze af. 

7) Evalueer alles met enige regelmaat. 

 

Tot slot 

Het bovenstaande gaat over de vormgeving van de liturgie, maar niet over de inhoudelijke 

kant. Het al dan niet wijzigen van een vormgeving zal echter niets opleveren als het hart van 

de zaak ontbreekt. Want waarom komen wij in vredesnaam vroeg ons warme bed uit op 

zondag om wat, ja wat te doen? Zijn er geen leuke festivals, wandelingen en andere uitjes te 

verzinnen? We hebben er kennelijk een reden voor om door stil Maarssenbroek te fietsen op 

dit tijdstip. Welke? 

James K.A. Smith, ook een filosoof, gaat er in zijn boek over liturgie vanuit dat wij mensen 

verlangende wezens zijn (Je bent wat je lief is. De kracht van spirituele gewoontes, 2019). Wij húnkeren 

naar liefde, naar God en Zijn woorden. Dáárom komen we ons bed uit. Hierbij geldt: ‘Je bent 

wat je lief is en je bent wat je aanbidt’. Het is, volgens Smith, de liturgie die richting geeft aan 

je liefde en de hunkering naar God en dus aan je identiteit. Je kunt Hem op het spoor komen 

– hoe aarzelend ook - in Zijn Woord, een lied, een preek, een gebed, in de muziek of de stilte. 

Dat is tweezijdig: Híj luistert.  

De belangrijkste vraag - in lijn met het grote gebod - blijft hier dus: houd ik (we..) van God en 

wil ik (we..) Hem ontmoeten? 

 

 

TIP 

Het nieuwe boek van Arjan Plaisier & Ineke Cornet, Dichter bij God. Aanwijzingen voor een rijke liturgie 

(2022) beschrijft goed waar het nu om gaat in de PKN-liturgie, maar vraagt wel om nadere en concrete 

invulling. 


