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‘Nu wil ik voorkomen dat de mens de vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, 

zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde God de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan 

bewerken waaruit hij was genomen. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van 

Eden de cherubs ….’ Genesis 3:22-24 

 

--- 

Dan nam Hij brood, brak het en gaf ieder een stuk van het brood. Hij zocht naar woorden en zei: 

‘weet je wat leven is? Jezelf en alles wat je hebt breken als brood en delen met elkaar. Ook mijn 

leven is als brood, samen gedeeld met jou en met jou.’ Uit een tafelgebed 

 

--- 

“He who does not dance, does not know” Lucian of Samasota (c. 125-180 AD) 

 

--- 
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Samenvatting  

In deze scriptie staan drie begrippen centraal die steeds op elkaar betrokken worden: kwetsbaar 

leven, liturgie en theologie. Het hoofdvraag is gericht op het zoeken van bouwstenen voor een 

liturgie van kwetsbaar leven en heeft zijn startpunt in het denken van hoogleraar remonstrantse 

theologie Christa Anbeek. Het theologisch denken van Anbeek is verbonden met  de thema’s 

kwetsbaar leven en ervaringen van ontregeling. Anbeek geeft een aanzet voor een ervaringsgerichte 

theologie waarbij de algemeen menselijke ervaring van kwetsbaarheid als fundament en 

uitgangspunt van theologiseren wordt genomen. Als handelingspraktijk van een theologie van 

kwetsbaar leven is het voorstel te zoeken naar contouren voor een liturgie van kwetsbaar leven, 

waarbij net als voor de theologie de concrete levenservaringen van mensen het fundament zijn.  

 De drie begrippen worden steeds in samenhang gepresenteerd: de liturgie van kwetsbaar 

leven heeft haar fundament in de concrete ervaringen van ontregeling van mensen. Tegelijkertijd is 

de liturgische praxis volgens de inzichten van de liturgische theologie bron en vindplaats van 

systematische theologie.  

In deze scriptie worden de begrippen kwetsbaarheid, liturgie en theologie in drie 

hoofdstukken bestudeerd. Ten eerste wordt gezocht naar de betekenis van kwetsbaarheid als 

condition humaine en naar de kenmerken van grenservaringen. Grenservaringen zijn ervaringen die 

het gewone bestaan ontregelen, vaak verlieservaringen, die ons  brengen in een situatie van 

verwarring en onrust, waarin onbekend gebied openbreekt en waarin gezocht moet worden naar 

nieuwe inzichten en oriëntatiepunten. Tot slot van deze verkenning wordt voorgesteld om dergelijke 

ontregelende ervaringen te structureren naar de grondvorm van een overgangsritueel, een rite de 

passage.  

 De tweede stap is de bestudering van de begrippen ritueel, overgangsritueel en rite de 

passage met behulp van de inzichten uit het werkveld van de rituologie. Voor deze scriptie is 

daarnaast veldwerk verricht bij drie liturgische bijeenkomsten die het thema ‘grenservaringen’ en 

kwetsbaar leven adresseren. Uit de bestudering van de literatuur uit de rituologie en de voorbeelden 

uit de liturgische praxis worden bouwstenen aangedragen voor een liturgie van kwetsbaar leven.  

Het derde deel presenteert en evalueert vier benaderingen van liturgische theologie. 

Liturgische theologie is een discipline van de theologie die de liturgische praxis als bron en vindplaats 

van theologie beschouwt. Dit is een benadering die binnen de theologie steeds meer in de 

belangstelling komt te staan en biedt methoden die werkzaam kunnen zijn voor een verdere 

doordenking van een ervaringsgerichte theologie.  

Tot slot worden in de Discussie gezichtspunten aangedragen voor een verder gesprek over de 

rol, de taken, verantwoordelijkheden van liturgisch voorgangers in vernieuwende initiatieven. 
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Voorwoord 

In het voorjaar van 2019 mocht ik spreken bij de presentatie van het boek Ons leven vieren: 

Remonstranten en anderen over liturgie, met een ruime keus aan teksten en rituelen uit de praktijk 

(2019) waarin ook teksten van mijn hand staan. Ik sprak over de Mariakapel van de Sint-

Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch als een plek waar mensen naar toe gaan omdat ze zoeken, 

twijfelen, struikelen, omdat ze verlangen naar verbinding, naar troost. Mensen die aangeraakt zijn 

door het leven, mensen die kwetsbaar zijn, en die dat in stilte of met anderen delen. Ik heb 

regelmatig pastorale gesprekken en soms als het heel uitzichtloos is, vraag ik diegene of ik namens 

hen een kaarsje zal opsteken. Het is een ritueel, een gebaar wanneer er alleen nog maar stilte is, 

woorden in sprakeloosheid wegvallen zijn.  

Vanuit deze inspiratie ben ik mijn scriptie gestart: met ervaringen van ontregeling, rituelen, en 

met liturgie. Niet in de traditionele context van de mariale devotie van Onze Lieve Vrouwe, maar in 

de context van vrijzinnig vieren, van nieuwe vormen van liturgie, nieuwe vormen van rituelen, van 

Ons leven vieren. Ik eindigde mijn presentatie met de volgende woorden: ‘vaak wordt liturgie alleen 

beschouwd als uitwerking, als handelingsvorm van theologie. Maar is liturgie, de handelingen, de 

teksten, de rituelen, de bewegingen, de ervaringen van de mensen, niet bron en vindplaats van 

theologie, zoals de liturgische theologie voorstelt?’  

Iedere deelnemer aan een viering doet daarmee aan theologie. De liturgische theologie is 

een manier van theologiseren die vrij nieuw is, en in ontwikkeling, maar een die al het liturgisch 

handelen serieus neemt. Het bidden, het knielen, het opstaan, de muziek, de maaltijd, het zingen.’ 

Deze drieslag van kwetsbaar leven, liturgie en theologie heb ik samen gebracht in het onderwerp van 

deze scriptie.  
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1 Inleiding  

In de opleiding Spiritual Care aan de VU die ik de afgelopen jaren mocht volgen staan de menselijke 

ervaringen van ontregeling en kwetsbaarheid centraal. De beroepsstandaard Geestelijke Verzorging 

(2015) beschrijft:  

 

[g]eestelijk verzorgers komen in beeld als de vanzelfsprekende orde van het alledaagse leven 

wordt doorbroken; in situaties van leven en dood, bij afscheid en verlies, bij ervaringen van 

grote verbondenheid of juist van verlatenheid, en bij ethische vragen. (p. 7) 

 

Het werkgebied van de geestelijke verzorging wordt gedefinieerd als de ‘professionele begeleiding, 

hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing’ (p. 9). De opleiding Spiritual Care 

volg ik binnen het traject van de predikantsopleiding van het Remonstrants seminarium. Een 

predikant kent verschillende werkvelden: een predikant is leraar, prediker, pastor, liturg, geestelijk 

begeleider, mystagoog (Heitink, 2007). In het pastorale werk is de predikant net als de geestelijk 

verzorger betrokken bij mensen op scharniermomenten van het leven, zowel op dieptepunten als 

hoogtepunten. In mijn werk als voorganger heb ik individuele gesprekken met mensen wanneer zij 

met ziekte, overlijden, of andere situaties van onrust geconfronteerd worden. Ik ben een luisterend 

oor voor de ontreddering en creëer een plaats voor troost, rust en reflectie. Daarnaast ervaar ik de 

zondagse liturgische vieringen als een plaats waar de gebrokenheid van het leven of de vreugde om 

het bestaan geadresseerd kan worden. Ervaringen van gebrokenheid, ervaringen van verlies en 

ervaringen van grote vreugde duidt Anbeek als ‘grenservaringen’ of ‘contrastervaringen’ (2013, p. 

47). Deze ervaringen van ontregeling brengen ons in een situatie van verwarring, van onrust, van 

verdriet en leiden ons in een vreemd land waar wij ons opnieuw moeten oriënteren (Anbeek, 2013, 

p. 48). De inbreuk die een grenservaring in het leven doet kan volgens Anbeek tot bron zijn voor een 

zoektocht naar waarden die van ultiem belang zijn (2018, p. 184). In het delen en articuleren van 

ervaringen van kwetsbaarheid, van verlies, van verdriet, ontstaat een gezamenlijke grondslag voor 

het ontwikkelen van morele, spirituele en existentiële heroriëntatie (Anbeek, 2013). In de inaugurele 

rede bij de aanvaarding van de bijzondere leerstoel Remonstrantse theologie aan de Vrije 

Universiteit Amsterdam geeft Anbeek een aanzet tot wat zij noemt ‘een ervaringstheologie van 

kwetsbaar leven’:  

 

[H]et gedeelde fundament van deze theologie is niet een heilige bron of een theologisch 

document, en ook geen goddelijke openbaring. Het wordt gevormd door ervaringen van de 

kwetsbaarheid van het leven. (2013, p. 47) 
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In het pastoraat en in de vieringen waarin ik voorga herken ik dat in de gebrokenheid van het 

bestaan er openheid ontstaat voor dat wat groter is dan onszelf. In liturgische vieringen gebeurt dat 

op gestileerde wijze. Ik zou graag onderzoeken hoe vanuit de ervaring van kwetsbaar leven liturgie 

gevierd kan worden, hoe liturgie een plek kan zijn waar met woorden, stilte, gebeden, muziek en 

rituelen vanuit de algemene menselijke ervaring van kwetsbaar leven geadresseerd worden. Kan 

liturgie een plek zijn van heling, van verzoening, van heroriëntatie? Anbeek articuleert in haar 

inaugurele rede drie pijlers voor een ervaringsgerichte theologie van kwetsbaar leven: systematische 

theologie, ervaringen van kwetsbaarheid en geleefde waarheid (2013, p. 72). Mijn vermoeden is dat 

liturgie is een plek is waarin deze drie elementen samenkomen. Met rituelen, muziek en gebed wordt 

de openbrekende dimensie van ervaringen van kwetsbaarheid in gesprek gebracht met de traditie, 

en wordt tot zoekplaats naar dat wat van ultiem belang is, naar dat wat soms God wordt genoemd, 

of het Goede, of de Ander: in de liturgische handelingen wordt theologie geleefd. 

1.1 Probleemstelling 

Liturgie is een handelingspraktijk van de theologie. Traditioneel is de liturgie de plaats waar de 

christelijke gemeente bijeenkomt in de beoefening van haar godsdienst (Immink, 1998, p. 67). De 

theologie wordt daarbij als normatief beschouwd voor de vormgeving van de liturgie (Barnard & 

Post, 2001, p. 11). Anbeek echter stelt voor in haar denken over de theologie van kwetsbaar leven 

een omgekeerde beweging voor, waarbij de concrete menselijke ervaring het uitgangspunt is voor de 

theologie. Ook de theologie van kwetsbaar leven kent handelingspraktijken. Anbeek heeft daartoe 

het dialoogspel Tussen Zon en Maan ontwikkeld als model voor een gesprek over waarden en 

zingeving (2018, p. 236). Een tweede handelingspraktijk van de theologie van kwetsbaar leven zou in 

de liturgie kunnen liggen: een liturgie die uitgaat van de concrete menselijke ervaring van kwetsbaar 

leven. Liturgie kan een plaats zijn waar ervaringen die inbreken in het menselijk bestaan 

gearticuleerd worden, waar het persoonlijke verhaal verbonden kan worden met verhalen uit de 

traditie, waar rituelen helend werken en waar transformatie en heroriëntatie plaats kunnen vinden 

(Van Ommen, 2017; Wells, 2018)1. Anbeek noemt drie pijlers voor een theologie van kwetsbaarheid: 

                                                           
1 Theoloog en pastor Samuel Wells, verbonden aan de St. Martin-in-the-Fields in Londen, presenteert in het 
boek Liturgy on the Edge (2018) praktijkvoorbeelden van vieringen waarbij de pastorale zorg centraal staat. Er 
worden liturgieën beschreven voor mensen die te maken hebben gehad met doodslag, met suïcide, voor 
mensen die dakloos zijn gestorven, en die vermist worden. Het boek reikt uitgewerkte liturgieën met teksten 
en rituelen vanuit de praktijk van het pastorale team van St. Martin-in-the-Fields. Theoloog Léon van Ommen 
onderzoekt in het proefschrift Suffering in Worship (2017) hoe in de liturgie van de Anglicaanse kerk het lijden 
wordt geadresseerd en op welke wijze liturgie heling en verzoening kan brengen bij ervaringen van verdriet en 
lijden. Beide auteurs bieden een inzicht in de verbinding tussen liturgie, lijden en verzoening waarbij Wells put 
uit brede praktische ervaring en Van Ommen vanuit de pastoraaltheologie het thema lijden uitdiept. Wells en 
Van Ommen gaan beiden uit van de bestaande Anglicaanse liturgie en zoeken binnen deze structuur naar 
perspectieven op heling, hoop en verzoening. Voor deze scriptie wil ik niet in eerste instantie uitgaan van 
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ontregelende ervaringen, het geleefde leven, en systematische theologie. Voor deze scriptie wil ik de 

pijler ‘het geleefde leven’ nader beschouwen in het licht van de liturgische praktijk. Ik stel voor de 

zinsnede ‘we leven zelf de systematische theologie’ (Anbeek, 2013, p. 73) in deze context te lezen als 

‘in de praxis van de liturgie leven we zelf de systematische theologie.’ 

In deze scriptie ga ik op zoek naar bouwstenen voor een liturgie van kwetsbaar leven. Ten 

eerste zal ik de begrippen ‘kwetsbaarheid’ en ‘kwetsbaar leven’ verkennen aan de hand van 

literatuuronderzoek. Voor de tweede stap beschouw ik de praxis van liturgie die bestaat uit rituelen, 

woorden, gebaren, muziek, stilte, gebeden. Voor de bestudering van de liturgische praktijk maak ik 

gebruik van het onderzoekswerkveld van de ritual studies of rituologie.2 De academische discipline 

van de rituologie is een ‘multi- en interdisciplinair platform voor de academische, kritische en 

systematische bestudering van rituelen’ (Post, 2015). Ik gebruik de onderzoeksmethoden uit de 

rituologie voor het veldwerk van deze scriptie. Voor de volgende stap in de zoektocht naar 

bouwstenen voor een liturgie van kwetsbaar leven ga ik te rade bij de inzichten uit de liturgical 

theology of liturgische theologie3. De liturgische theologie neemt de liturgische praktijk als haar bron: 

vanuit de handelingen, rituelen, woorden, beelden en symbolen van de liturgie, vanuit het geleefde 

geloof, wordt systematische theologie opgebouwd (Geldhof, 2010). Met behulp van de liturgische 

theologie wordt gereflecteerd op de opbrengsten en inzichten uit de eerste twee stappen van het 

onderzoek. Door deze opeenvolgende stappen van onderzoek ontstaat een hermeneutische cirkel: 

met inzichten uit de rituologie worden bijeenkomsten geobserveerd en worden bouwstenen voor 

een liturgie van kwetsbaar leven opgedelfd. Deze observaties en bouwstenen zijn de basis voor 

theologische reflectie met behulp van de liturgische theologie. De reflectie beschouwt de 

bouwstenen voor een liturgie van kwetsbaar leven als vindplaats van een theologie van kwetsbaar 

leven.  

1.2 Vraagstelling  

De vraagstelling voor het onderzoek van deze scriptie luidt:  

Welke rituele elementen kunnen dienen als bouwstenen voor een liturgie van kwetsbaar leven, 

welke voorbeelden vinden we in liturgische bijeenkomsten en hoe kan de liturgische praktijk met 

behulp van de liturgische theologie tot bron worden van het systematisch denken over een theologie 

van kwetsbaar leven?  

 

 

                                                                                                                                                                                       
bestaande liturgische structuren maar zoeken naar nieuwe vormen van liturgische bijeenkomsten uitgaande 
van de algemeen menselijke ervaring van kwetsbaarheid. 
2 In deze scriptie zal steeds de term ‘rituologie’ gebruikt worden.  
3 In deze scriptie zal steeds de term ‘liturgische theologie’ gebruikt worden.  
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Deelvragen: 

 Wat wordt verstaan onder kwetsbaar leven? Hoe kunnen we kwetsbaarheid verstaan 

als condition humaine? Wat als kwetsbaarheid het leven ontregelt: Wat zijn 

grenservaringen en welke kenmerken hebben grenservaringen? 

 Welke rituele elementen kunnen als bouwstenen dienen voor een liturgie die haar 

bron heeft in de concrete levenservaringen van kwetsbaarheid? Welke voorbeelden 

kunnen we opdelven uit het veldwerk bij liturgische bijeenkomsten rondom het 

thema kwetsbaarheid? 

 Hoe kan de liturgische theologie behulpzaam zijn bij de theologische reflectie op de 

praxis van een liturgie van kwetsbaar leven en bij de beschouwing van de liturgische 

praktijk als bron voor een systematische theologie van kwetsbaar leven? 

 

1.3 Afbakening 

Deze scriptie gaat over ervaringen van kwetsbaarheid, over rituelen, liturgie en theologie. Het 

onderzoek kent in ieder geval drie begrenzingen die in deze paragraaf besproken worden. Ten eerste 

heb ik gekozen voor een rituele benadering van de liturgie. De theoloog Van Ommen (2017) 

beschrijft dat met name in de Nederlandse context liturgie vanuit rituologisch perspectief wordt 

benaderd. Van Ommen onderzoekt in het boek Suffering in Worship: Anglican Liturgy in Relation to 

Stories of Suffering People de adressering van lijden in de eredienst vanuit het perspectief van de 

narrativiteit.4 Narrativiteit en ritualiteit zijn sterk op elkaar betrokken volgens Van Ommen en sluiten 

elkaar niet uit: het vertellen van verhalen kan in een ritueel tot performance worden (2017, 

Introduction). We zullen vanuit het veldwerk zien dat rituelen en verhalen gezamenlijk voorkomen, 

echter wordt hier in eerste instantie het ritueel perspectief ingenomen. Ten tweede vindt 

systematisch theologische reflectie plaats vanuit de liturgische theologie waardoor de opbrengsten 

van het onderzoek kunnen worden ingebracht in het verder doordenken van de theologie van 

kwetsbaar leven zoals deze voorgesteld wordt door Anbeek (2013). Een alternatieve benadering zou 

zijn om te reflecteren vanuit de liturgische pastoraal. Hoewel er raakvlakken zijn met de liturgisch 

theologische benadering onderscheidt zich de liturgische pastoraal door haar gerichtheid op 

pastoraat, catechese en evangelisatie (Goyvaerts, 2019). Een derde aspect is dat ik deze scriptie 

schrijf binnen het traject van de predikantsopleiding van het remonstrants seminarium. Voor het 

praktijkgedeelte van de scriptie heb ik drie projecten gekozen uit de vrijzinnig protestantse traditie. 

                                                           
4
 Van Ommen (2017) werkt het narratief perspectief uit aan de hand van de theorie van theoloog Ruard 

Ganzevoort, onder andere beschreven in: Ganzevoort, R. (Red.) (2007). Zorg voor het verhaal: Achtergrond, 
methode en inhoud van pastorale begeleiding. Zoetermeer: Meinema. 
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Dit betekent niet dat ervaringen van kwetsbaarheid voorbehouden zijn aan deze traditie, deze 

ervaringen zijn universeel en hebben een plek binnen de rituelen van vele religieuze en spirituele 

tradities, de beperking tot de vrijzinnige traditie is ingegeven door de locatie van deze scriptie binnen 

de predikantsopleiding van het remonstrants seminarium. 

1.4 Relevantie van het onderzoek 

Vragen naar zin en betekenis die opkomen wanneer het leven ontregeld wordt door ingrijpende 

ervaringen vormen de kern van het pastoraal werken. De adressering van de gebrokenheid van het 

bestaan in de liturgie geeft de mogelijkheid tot articulering, heroriëntatie en transformatie, biedt 

nieuw perspectief op de eigen situatie en kan bijdragen aan troost en verzoening. Deze scriptie is 

relevant voor zowel het wetenschappelijk liturgisch en theologisch onderzoek als voor de praktijk van 

liturgische bijeenkomsten. Binnen het wetenschappelijk discours van de theologie is er een 

hernieuwde belangstelling voor liturgie en ritueel. In januari 2019 hield de recent opgerichte 

Vereniging voor Theologie een congres over een ‘rituele wending’ in de theologie met een 

herwaardering voor ritueel, contemplatie en gebed en een herontdekking van het geleefde geloof als 

bron van theologie. Centraal stond de vraag ‘Wat verandert er daadwerkelijk systematisch-

theologisch als je het geleefde geloof als een bron voor de theologie beschouwt?’  

Deze scriptie is tevens relevant voor geloofsgemeenschappen die zich oriënteren op een 

vernieuwing van de liturgische praktijk. Veel geloofsgemeenschappen zien het aantal bezoekers op 

de zondagmorgen teruglopen en gaan op verschillende wijzen op zoek naar vormen van samenkomst 

die beter aansluiten bij mensen die verlangen naar zingeving. De gedeelde menselijke ervaring van 

kwetsbaarheid kan een bron zijn voor het vormgeven van (liturgische) bijeenkomsten. Ook kan deze 

scriptie een bijdrage leveren aan het verder doordenken van de theologie van kwetsbaar leven van 

Anbeek.  

1.5 Opzet en methoden van onderzoek 

Voor deze scriptie wordt gezocht naar bouwstenen voor liturgische bijeenkomsten in het licht van de 

theologie van de kwetsbaarheid. De concrete menselijke levenservaringen van breekbaarheid en 

ontregeling zijn uitgangspunt van deze theologie. De eerste stap van het onderzoek betreft de 

beschrijving van de kenmerken van ervaringen van kwetsbaarheid. De boeken van hoogleraar 

remonstrantse theologie Christa Anbeek (2013, Anbeek & De Jong, 2013; Anbeek, 2018) zijn hiervoor 

het uitgangspunt. Daarnaast is het boek Worship as Meaning: A Liturgical Theology for Late 

Modernity van de theoloog Graham Hughes bestudeerd. Voor het hoofdstuk over liturgie en rituelen 

is gebruik gemaakt van de inzichten uit het werkveld van de rituologie. Er wordt geput uit het werk 

van de rituologen Ronald Grimes (2000) en Abigaïl Brenner (2007). Andere bronnen voor de 
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bestudering van rituelen zijn de werken van rituologen en theologen Gerard Lukken (1999), Paul Post 

(2015) en Catharina Bell (1992/2009). Het hoofdstuk over liturgische theologie omvat vier 

verkenningen van de liturgische theologie: als eerste de benadering die systematisch theoloog 

Theodore Jennings (1982) voorstelt met aandacht voor de noetic functions5 van ritueel en liturgie, 

ten tweede een hermeneutische benadering aan de hand van het werk van Paul Ricoeur, ten derde 

legt theoloog Graham Hughes (2003) een relatie tussen ervaringen van kwetsbaarheid en liturgische 

theologie en als vierde benadering wordt de methode van de liturgische biografie van 

liturgiewetenschapper en theoloog Nelson Cowan (2019) gepresenteerd.  

Het onderzoek is een kwalitatief onderzoek. De scriptie heeft twee soorten bronnen, enerzijds 

het literatuuronderzoek zoals hierboven aangegeven en anderzijds het veldonderzoek bij liturgische 

bijeenkomsten. Voor het veldwerk wordt gebruik gemaakt van de methode van etnografisch 

veldonderzoek uit het werkveld van de rituologie. Drie projecten zijn verkend met behulp van 

participerende observatie. De praxis van de bijeenkomsten dient als vindplaats van voorbeelden van 

bouwstenen voor een liturgie van kwetsbaar leven. De projecten en de werkwijze van 

dataverzameling worden in de volgende paragraaf geïntroduceerd. 

1.6 Casestudy’s: een introductie 

Voor het veldwerk in de zoektocht naar bouwstenen voor een liturgie van kwetsbaar leven zijn drie 

programma’s uitgekozen. Deze programma’s dienen als vindplaats van praktijkvoorbeelden van 

liturgische bijeenkomsten waarin ervaringen van kwetsbaarheid worden geadresseerd. Drie 

projecten zijn geselecteerd: een kerkdienst in de serie Op Adem Komen in Alkmaar op zondag 17 

februari 2019 van 10.30 uur tot 11.30 uur, Zinnig Eten in Amsterdam Noord, bezocht op 17 april 

20196 van 19.00 uur tot 22.00 uur en Adempauze in Naarden-Bussum, bezocht op 11 februari 2019 

en 8 april 2019, beide avonden van 20.00 uur tot 21.30 uur. De criteria voor deze keuze waren 

tweeledig en gebaseerd op twee elementen van de onderzoeksvraag van deze scriptie: de zoektocht 

naar bouwstenen voor een liturgie van kwetsbaar leven. Het eerste element betreft de liturgie. Voor 

deze scriptie beschouw ik het begrip liturgie als een werknaam voor bijeenkomsten met een 

liturgisch karakter, dat wil zeggen dat ze een bepaalde opbouw hebben, rituele elementen kennen, 

bijvoorbeeld in muziek, gebed, handelingen en dat ze gesitueerd zijn binnen de christelijke traditie. 

De drie gekozen programma’s hebben plaats binnen een van de christelijke denominaties: Op Adem 

                                                           
5 Onder noetic functions van ritueel handelen verstaat Jennings de (overdracht) van kennis die zich voordoet in 
of oprijst uit liturgisch handelen.  
6
 Ook bezocht ik een bijeenkomst van Zinnig Eten op 14 februari 2019 ter gelegenheid van Valentijnsdag. Ik 

maakte er geen fieldnotes. 
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Komen is een activiteit van de remonstranten Alkmaar7. Zinnig Eten is een activiteit van Zinnig 

Noord8 een pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland. Adempauze9 is een programma van 

De Koningskamer verbonden aan de remonstrantse kerk Naarden-Bussum. 

 Het tweede criterium voor de keuze van de projecten is de adressering van ervaringen van 

kwetsbaarheid in de bijeenkomst. In de viering van Op Adem Komen in Alkmaar is het thema, zoals 

vermeld op het liturgieboekje bij de bijeenkomst ‘Grenservaringen: ontdekken wie je bent?? 

ontdekken wat ertoe doet??’. Zinnig Eten heb ik leren kennen als een plek waar mensen uitgenodigd 

worden om in alle openheid met elkaar in gesprek te gaan. De gesprekken aan tafel worden steeds 

ingezet door prikkelende vragen die op kaarten midden op tafel staan. Een deelnemer zegt in een 

interview in dagblad Trouw10: “(…) ik kom hier niet voor het eten, maar voor het contact. Mensen 

durven hier kwetsbaar te zijn, daardoor krijg je diepgang in de gesprekken” (Molenaar, 2019). De 

avonden die bezocht zijn voor deze scriptie gingen over liefde en vertrouwen op Valentijnsdag, en 

over schuld en verraad in de bijeenkomst rond Pasen. Ervaringen van kwetsbaar leven en de 

verbinding met de verhalen en rituelen uit de traditie vormen de basis van Zinnig Eten. Bij het project 

in Naarden-Bussum kreeg vernieuwingspredikant Claartje Kruijff de gelegenheid invulling te geven 

aan twee avonden van het programma Adempauze en zij gaf daarin ruimte aan verhalen van 

kwetsbaarheid: twee sprekers, een bekende van Kruijff en Kruijff zelf vertelden over hun ervaringen 

van respectievelijk een burn-out en van de kwetsbaarheid van het openbare podium van de 

Theoloog des Vaderlands, de titel die Kruijff een jaar lang mocht voeren. 

                                                           
7 Op Adem Komen wordt op de website van remonstranten Alkmaar als volgt geïntroduceerd: ‘Op Adem is een 
initiatief van mensen van verschillende kerkelijke komaf en van de remonstrantse gemeente. Met deze 
meditatieve vieringen willen zij een open huis bieden voor kerkgangers en voorbijgangers, voor ieder die 
geboeid wordt door verhalen, poëzie, muziek en Gods mysterie daarin. Oude en nieuwe geluiden klinken 
samen. Zij versterken elkaar als stemmen van een enkel koor. Er wordt naar een goede balans gezocht van 
gezongen en gesproken woorden. Zo kunnen momenten van rust, inkeer en wakkerheid ontstaan. Het leven 
van iedere dag mag even worden losgelaten om dan weer te worden opgepakt’ 
(www.alkmaar.remonstranten.nl/op-adem-komen, geraadpleegd op 20 februari 2019). 
8 Zinnig Noord beschrijft op haar website de verbondenheid met de christelijke traditie als volgt: ‘Bij Zinnig 
Noord hebben we een open blik en putten we uit verschillende bronnen. De christelijke traditie neemt daarbij 
een bijzondere plaats in - naast andere, nooit erboven. We denken dat er veel wijsheid en schoonheid in deze 
traditie en haar verhalen te vinden is. Het christendom is ook diep verbonden met de westerse cultuur. 
Ondanks secularisering zijn veel verhalen en ideeën, beelden en rituelen nog steeds deel van onze collectieve 
bagage, onze ‘ondergrond’. We vinden het zonde en kortzichtig om het kind met het badwater weg te spoelen.  
Tegelijk geloven we dat christendom toe is aan een update; veel dogma’s, regels en eenzijdigheden van vroeger 
zijn niet meer behulpzaam. De taal is verouderd en de vormen sluiten niet goed aan. Wij geloven niet in 
weggooien, maar in transformatie. Op zoek naar nieuwe taal en vormen dus. De ontmoeting met oosterse 
wijsheidstradities als boeddhisme en yoga vinden we hierin erg boeiend.’ (www.Zinnignoord.nl, geraadpleegd 
op 3 juni 2019) 
9 Adempauze wordt op de website van De Koningskamer omschreven als ‘Een moment van bezinning in de 
hectiek van het bestaan. Met stilte, muziek (altijd live), een gedicht, een tekst en enkele gedachten over 
thema’s die ons bezig houden. Een moment van rust en bezinning. Na afloop een glas wijn’ 
(www.koningskamer.nl/adempauze, geraadpleegd op 20 april 2019) 
10 Tijdens de bijeenkomst van 14 februari 2019 was journaliste Laura Molenaar van dagblad Trouw aanwezig en 
schreef een artikel dat op 1 maart 2019 in deze krant werd gepubliceerd. 

http://www.koningskamer.nl/adempauze
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De projecten worden bestudeerd met methoden uit het etnografisch veldonderzoek. 

Etnografisch veldonderzoek is een onderdeel van het werkveld van de rituologie en is gericht op de 

beschrijving en analyse van rituelen. Voor deze scriptie is ten behoeve van de dataverzameling 

gekozen voor de strategie van observerende participatie, in twee gevallen werd gebruik gemaakt van 

geluidsopnames en bij elke observatie werden fieldnotes gemaakt. Een volledig ritual studies design 

voor de bestudering van rituelen kent verschillende fasen en methoden(Post & Faro, 2017). In deze 

scriptie is echter gekozen voor een beperkt gedeelte van deze onderzoeksmethode, namelijk de 

participerende observatie. Deze keuze komt voort uit de onderzoeksvraag waarin de casestudy’s tot 

vindplaats dienen van rituelen die gethematiseerd zijn rond het begrip kwetsbaar leven. Het ligt niet 

in het onderzoek van deze scriptie besloten om de projecten als zodanig volledig te exploreren, 

beschrijven, analyseren en te begrijpen. Een dilemma bij participerende observatie is de rol van 

degene die observeert, de rol van de onderzoeker. Bell (1992/2009) schetst onder verwijzing naar de 

bevindingen van antropoloog Clifford Geertz twee posities die een onderzoeker kan innemen: het 

buiten- en het binnenperspectief (p. 28). De onderzoeker die vanuit een buitenperspectief, als 

theoreticus, een ritueel waarneemt zal deze volgens Bell beschouwen en analyseren als een cultureel 

fenomeen en als uitdrukking van de vormgeving van het geloof in deze context (1992/2009, p. 28). 

Voor een deelnemer aan het ritueel ligt de betekenis van het ritueel in de handeling, in de deelname 

aan het ritueel; de participatie in een ritueel is vanuit het binnenperspectief een bron van geloof 

(Bell, 1992/2009, p. 28). In de drie projecten heb ik participerende observatie verricht. Mijn positie 

kent de geschetste ambiguïteit en ik ben mij bewust van de dubbele rol die ik vervul: enerzijds ben ik 

de theoreticus die vakmatig de bijeenkomsten observeert, anderzijds ben ik een deelnemer die zelf 

praktiserend gelovige in de vrijzinnig protestantse traditie is. Daarnaast ben ik beroepsmatig liturg en 

voorganger in vieringen. In de bijeenkomsten heb ik getracht het binnenperspectief in te nemen door 

zoveel mogelijk als deelnemer aanwezig te zijn. Bij de theoretische reflectie op de opbrengsten uit de 

observaties heb ik mij gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur uit het werkveld van 

respectievelijk de rituologie en de liturgische theologie. Ik heb mij tijdens de bijeenkomsten niet als 

‘onderzoeker’ bekend gemaakt om het natuurlijk verloop zo min mogelijk te verstoren. Dit lukte niet 

altijd: in de kerkdienst in Alkmaar was ik weliswaar kerkganger onder de kerkgangers, maar doordat 

ik mijn komst van te voren kenbaar had gemaakt om te vragen of het goed was dat ik een 

geluidsopname zou maken, werd ik speciaal welkom geheten en kreeg ik een plaats op de voorste rij 

stoelen. Bij Zinnig Noord wist alleen organisator Bartling dat ik niet alleen deelnemer was maar dat ik 

ook als observator aanwezig was. Ik was al vaker bij de bijeenkomsten van Zinnig Noord geweest en 

op deze manier kon ik ‘anoniem’ deelnemen zonder het natuurlijk verloop van de avond te 

beïnvloeden. In de gesprekken waarbij tafelgenoten elkaar over eigen ervaringen vertellen, een 

onderdeel van het programma, heb ik wel bekend gemaakt dat ik de avond zou gebruiken voor mijn 
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scriptie, dat vond ik de meest eerlijke weg. Daarbij heb ik aangegeven dat de inhoud van de 

persoonlijke verhalen aan tafel geen onderdeel van deze scriptie zou zijn. In Naarden-Bussum wist 

Kruijff van mijn scriptieplan en ook aan de spreker op de eerste avond heb ik mij bekend gemaakt. De 

dag na de bijeenkomsten in Naarden-Bussum hebben Kruijff en ik elkaar uitgebreid telefonisch 

gesproken. Kruijff heeft deze telefoongesprekken verwerkt in het proponentswerkstuk voor het 

remonstrants seminarium (Kruijff, 2019). In het proponentswerkstuk bestudeert Kruijff de 

bijeenkomsten van Adempauze in het kader van een onderzoek naar de voorwaarden voor de 

ontwikkeling van betekenisvolle ‘tegenplekken’ in onze huidige samenleving (2019, p. 6). 

De verslaglegging van de bijeenkomsten is geschied door fieldnotes. Voordat ik de terugreis na 

afloop van een bijeenkomst aanvaardde heb ik de aantekeningen in mijn schrijfboekje ‘aangedikt’ en 

zoveel mogelijk waarnemingen verwerkt in documenten die bewaard worden op mijn laptop. De 

geluidsopnames bestaan uit de opname via de Kerkomroep.nl van de bijeenkomst in Naarden-

Bussum, de opname heb ik gedownload en uitgeschreven. De geluidsopname in Alkmaar is geschied 

met een geluidsrecorder en is getranscribeerd, even zo met de opgenomen geluidsfragmenten van 

de bijeenkomst van Zinnig Noord.  

1.6.1 Casestudy’s: religieuze en sociologische verkenning 

Voor het verstaan van de casestudy’s en van hun plaats in het religieus landschap wil ik gebruik 

maken van het begrip vicarious religion. Deze term is afkomstig uit de theorie die de secularisering 

articuleert. Hoogleraar sociologie van religie, Grace Davie (2007) heeft het begrip geïntroduceerd om 

een van de fenomenen van een seculariserende maatschappij te beschrijven. ‘Vicarious religion’, 

plaatsvervangende religie, is volgens Davie: 

 

De notie van religie die wordt beoefend door een actieve minderheid maar ten behoeve van 

een veel groter aantal, dat (in elk geval impliciet) niet alleen begrijpt wat de minderheid doet, 

maar dit ook duidelijk steunt. (p. 21) 

 

Davie verduidelijkt het begrip met de volgende omschrijvingen van plaatsvervangend geloven: 

kerken en kerkleiders voeren rituelen uit namens anderen, geloven namens anderen en belichamen 

morele waarden namens anderen (2007, p. 23). Verder vraagt Davie zich af of kerken plekken kunnen 

zijn waar onderwerpen die in het maatschappelijk debat controversieel zijn, bediscussieerd kunnen 

worden en op deze wijze ook voor buitenkerkelijken van belang kunnen zijn. Dat de projecten Zinnig 

Eten en Adempauze van betekenis zijn ligt niet alleen in het geboden programma maar wellicht ook 

in het gegeven dat ze vanuit een kerkelijke instelling, door religieuze voorgangers, met religieuze 
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waarden en ín religieuze gebouwen plaatsvinden, deze laatste, de betekenis van kerkgebouwen 

moet volgens Davie niet onderschat worden (2007, p. 25).  

In de casestudy’s van Naarden-Bussum en Zinnig Noord zijn kenmerken van vicarious religion 

te herkennen. De organisatoren Bartling en Kruijff zijn de dragers van de traditie. Bij Zinnig Noord 

zegt Bartling als introductie op de avond rond het thema schuld en verraad:  

 

Zinnig Noord “Zoals jullie hebben gelezen hebben we er een Eigen Zinnig Paasgebeuren van 

gemaakt... Eigen Zinnig, en we proberen iets te maken van oude dingen waarvan we geloven 

dat er wijsheid, of schoonheid of waarheid in te vinden is. En zo ook met het paasfeest. Daar 

moet ook wel iets in te vinden zijn. Verhalen van 2000 jaar geleden. Wij zijn daar zelf als 

Zinnig Eten teampje in gedoken en hebben daar een aantal dingen uitgehaald. Ik denk dat ik 

het daar voor nu even bij laat.” 

 

En 

“Vroeger was het gebruikelijk dat je met je schuldgevoelens naar de kerk kon gaan. Dat kon 

je van je af biechten. Maar nu doen we dat niet meer, we blijven er misschien mee lopen.” 

 

Kruijff zegt:  

 

Naarden-Bussum “Welkom in dit huis - waar we op adem komen met verhalen van vroeger 

en van nu en waar we nadenken over welke toekomst de onze is of zou moeten zijn. Waar 

we van ons gezamenlijke leven delen.” 

 

En aan het eind van de avond:  

 

“En in de kerk zeggen we dan, aan het eind van zo’n avond AMEN.” 

 

Bartling en Kruijff nemen het als begeleiders van de bijeenkomsten op zich om de ervaringen van de 

deelnemers in te brengen in de christelijke traditie. Zoals gearticuleerd wordt in de theorie van Davie 

voert Kruijff hier het ritueel van ‘Amen zeggen’ uit als kerkelijk leider namens de veelal seculiere 

bezoekers.11 

                                                           
11 Kruijff (2019): ‘de doelgroep van deze bijeenkomsten [Adempauze] is buitenkerkelijk’ (p.13).  
Als participant bij deze bijeenkomst zat ik (Van Bokhoven) naast een lid van de remonstrantse kerk Naarden-
Bussum. Desgevraagd gaf zij aan dat er slechts enkele kerkleden waren, de rest van de bezoekers waren 
mensen van buiten de kerk. 
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1.7 Begripsbepaling: Liturgie 

Liturgie wordt in de liturgiewetenschappen beschreven als de vormgeving van de wijze waarop een 

geloofsgemeenschap haar geloof viert. Er is een grote variatie in vorm en intentie van liturgische 

bijeenkomsten (Barnard & Wepener, 2014; Lukken, 1999). Liturgie ontstaat binnen de traditie van de 

geloofsovertuiging én in de culturele context van de gemeenschap en haar leden en wordt volgens 

Barnard & Wepener (2014) gekenmerkt door een heen en weer gaande beweging ‘tussen context en 

God, tussen menselijke ervaring en de nadering van de Heer’ (p. 1). Dit plaatst liturgie, volgens 

Barnard & Wepener (2014), in een ambivalente positie tussen antropologie en theologie. Ook de 

katholiek theoloog Lukken (1999) bevestigt het spanningsveld tussen antropologie en theologie in de 

liturgie. In artikel 2 van de constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie over liturgie herkent Lukken 

een evenwichtige benadering die zowel de menselijke ervaring als de beweging van God uit 

articuleert in de omschrijving dat: 

 

Liturgie menselijk is en goddelijk tegelijk, zichtbaar en met onzichtbare werkelijkheid 

toegerust, bruisend van activiteit en zich wijdend aan beschouwing, in de wereld present en 

toch een vreemdelinge. (1999, p. 312) 

 

Een liturgie die voorgegeven is door de traditie, met vastgelegde teksten en voorgeschreven rituelen 

en handelingen, noemt Lukken een deductieve liturgie (1999, p. 216). Een dergelijke liturgie bevestigt 

volgens Lukken een transcendentie van ‘boven naar beneden’ (1999, p. 216). Een liturgie die uitgaat 

van de menselijke ervaring wordt door deze theoloog een inductieve liturgie genoemd: ‘inductieve 

liturgie begint daar waar de mensen staan, en niet aan de andere kant’ (1999, p. 217). Lukken 

benadrukt dat het in deze tijd van belang is om juist deze benadering in de liturgie te zoeken met 

ruimte voor ‘open verhalen’ en een zoekend ontdekken van ‘het andere’, van de ‘Ander’ (1999, p. 

217). Deze laatste benadering, de inductieve benadering is de wijze waarop in deze scriptie naar 

bouwstenen voor een liturgie wordt gezocht: de concrete menselijke ervaringen zijn het 

uitgangspunt en in de openbrekende kracht van ontregelende ervaringen wordt de ontmoeting met 

‘dat wat groter is dan onszelf’ verkend. We zullen zien dat in ontregelende ervaringen een openheid 

optreedt, een ontvankelijkheid voor iets dat het dagdagelijkse overstijgt of zoals iemand het noemt 

in een van de bijeenkomsten ‘je voelt [in een burn-out] dat je ziel heel naakt is en dat kostbare 

dingen binnen komen.’ Deze openbrekende ervaring is de bron van een liturgische ontmoeting met 

dat ‘wat van ultiem belang is’ zoals Anbeek (Anbeek & De Jong, 2018) het formuleert, met ‘dat wat 

kostbaar is’ (deelnemer Adempauze) of zoals andere auteurs aangeven: met ‘God’ (Barnard, Cilliers & 

Wepener, 2014) of met de ‘Ander’ (Lukken, 1999).  
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Liturgie bestaat uit teksten, muziek, gebeden, stilte, handelingen, beelden, en rituelen. Ook 

de ruimte, de aankleding, de gebruikte voorwerpen, de tijdsduur, de voorgangers spelen een rol in 

de liturgie. Deze aspecten kunnen derhalve vanuit verschillende perspectieven bestudeerd worden 

(Barnard & Post, 2001, p. 12). In deze scriptie is gekozen voor het rituologisch perspectief op de 

liturgie: rituelen kennen de dimensies van ‘taal en handelen, zintuiglijkheid en lichamelijkheid en 

non-verbale elementen’ (Barnard & Post, 2001, p. 12).  Deze dimensies sluiten aan bij de algemene 

kenmerken van het menselijk bestaan en bij de concrete ervaringen van ontregeling die het 

uitgangspunt zijn voor de zoektocht naar bouwstenen voor een liturgie van kwetsbaar leven. In het 

volgende hoofdstuk worden de kenmerken van kwetsbaar leven en van ervaringen van ontregeling 

nader verkend. 

2 Kwetsbaar leven en grenservaringen 

2.1 Inleiding 

De zoektocht naar bouwstenen voor een liturgie van kwetsbaar leven begint met de verkenning van 

de eerste deelvraag:  

 

 Wat wordt verstaan onder kwetsbaar leven? Hoe kunnen we kwetsbaarheid verstaan 

als condition humaine? Wat als kwetsbaarheid het leven ontregelt: Wat zijn 

grenservaringen en welke kenmerken hebben grenservaringen? 

 

Voor de beantwoording van deze vragen wordt gebruik gemaakt van het werk van Anbeek en de in 

haar werk aangehaalde auteurs. Voor de verkenning van het begrip kwetsbaarheid wordt daarnaast 

werk van onderzoekster missiologie Eleonora Hof (2016), van theoloog Graham Hughes (2003) en 

van hoogleraar comparatieve theologie en hermeneutiek van de interreligieuze dialoog Marianne 

Moyaert (2012) bestudeerd. Aan het eind van dit hoofdstuk zullen we een voorstel doen hoe 

grenservaringen kunnen worden gestructureerd aan de hand van een beschouwing van socioloog 

Arpad Szakolczai (2009).  

2.1.1 Kwetsbaar leven als condition humaine 

Kwetsbaar leven wordt door Anbeek gearticuleerd als een breekbaar leven, een bestaan waarin de 

pijn, het verdriet, de ontregeling, de chaos nooit ver weg zijn (2013). Deze vatbaarheid voor 

inbreuken op het vertrouwde leven komt voort uit wat onderzoeker missiologie Hof aanduidt met 

het begrip de ‘porositeit’, ‘porousness’ van het bestaan (2016, p. 167). Hof omschrijft de menselijke 

conditie van kwetsbaarheid in termen van ‘doorlaatbaarheid’ en ‘ontvankelijkheid’ (2016, p. 167). 

Vanuit dit perspectief is kwetsbaarheid naast de vatbaarheid voor inbreuken van buitenaf een 
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potentie: in de porositeit van het bestaan ligt de mogelijkheid van contact maken. Dit is een 

vaardigheid die de mens in staat stelt om relaties aan te gaan, om verkennend in de wereld te staan, 

zodanig dat er ruimte ontstaat om tot verandering en heroriëntatie te komen (Moyaert, 2012, p. 

1146). Wanneer we het begrip kwetsbaarheid als porositeit beschouwen krijgt het een dubbele 

sensibiliteit: enerzijds de mogelijkheid om relaties aan te gaan, een potentie om uit te reiken naar de 

ander en de wereld en anderzijds de vatbaarheid voor inbreuken van buitenaf die het bestaan 

ontregelen en verontrusten. In de volgende paragrafen zullen we onderzoeken welke kenmerken 

deze ervaringen van ontregeling hebben. Ervaringen van ontregeling worden door Anbeek ook 

aangeduid als ‘contrastervaringen’ en ‘grenservaringen’(2018, p. 31).  

2.1.2 Ontregelend 

De kwetsbaarheid van het bestaan, in de voorgaande paragraaf door Hof (2016) ook porositeit 

genoemd, maakt dat mensen open zijn voor invloeden van buitenaf: gebeurtenissen dringen ons 

leven binnen, roepen emoties op en beroeren het bestaan. De openheid van het bestaan maakt het 

mogelijk om in verbinding met de ander en met de wereld te treden, maar confronteert ons, zo 

constateert hoogleraar politieke theorie Judith Butler (2003) onmiddellijk met de dreiging om deze 

verbinding te verliezen. Wanneer we met verlies van verbinding in aanraking komen, kunnen 

gevoelens van angst en onzekerheid ons overvallen (Butler, 2003, p. 22). Een reorganisatie, het 

verlies van een baan geeft zorgen, de toekomst is een onbekend terrein geworden, het oude zeker 

gewaande leven bestaat niet langer. Het overlijden van een dierbare roept intens verdriet op, het 

rouwen is een ongewis traject waarbij de diepte en duur zich geleidelijk pas tonen (Butler, 2003, p. 

28). Juist doordat wij kunnen liefhebben is het overlijden van een geliefde een ervaring van verlies en 

verdriet, aldus Butler (2003, p. 22). Ontregelende ervaringen zijn vaak ervaringen van verlies: verlies 

van een dierbare, van de eigen gezondheid of gezondheid van een naaste, verlies van werk, of bij 

verhuizing verlies van huis, woonplaats of thuisland (Anbeek, 2018, p. 31). Naast negatieve 

contrastervaringen zijn er positieve contrastervaringen bij gebeurtenissen die grote vreugde, 

ontroering en ervaringen van dankbaarheid of eerbied oproepen. De geboorte van een kind kan een 

overweldigende vreugde teweegbrengen, met gevoelens van ontzag en verwondering over het 

nieuwe leven dat ontvangen werd. Ook dat is volgens Anbeek een moment waar op het 

‘vanzelfsprekende niet meer vanzelfsprekend is in het leven’ (2013, p.17). Vaak breekt een 

ontregelende ervaring het leven in tweeën. Het bestaan wordt beleefd als periodes van vóór en na 

de gebeurtenis.  

2.1.3 Openbrekend en ‘potentially religious’  

In grenservaringen worden we een gebied in gebracht dat ‘vreemd’ is, een situatie die onbekend is 

(Hughes, 2003, p. 267). We betreden een land ‘waar we de weg niet weten’ (Anbeek, 2018, p.181). Er 
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kunnen uiterste belevingen zijn van zowel intense vreugde als van diepe angst. Deze twee uitersten 

kunnen ook heel dichtbij elkaar staan. De Engelse auteur Zadie Smith (2013) schrijft in een essay hoe 

de vreugde van het hebben van het kind raakt aan de overweldigende angst om het kind te verliezen, 

een ervaring die volgens Smith zou kunnen resulteren in de volkomen ondergang, ‘annihilation’, van 

het eigen bestaan12 (2013). Deze angst beschrijft Smith in termen die de theoloog Rudolf Otto 

aanduidt als huiveringwekkend en ontzagwekkend, als fascinans en tremendum. Gewone ervaringen 

als liefde, woede, hulpvaardigheid moeten onder de conditie van fascinans en tremendum in 

‘volmaaktheid gedacht’ worden (Otto, 1917/2012, p. 132). Woorden als siddering, ontzag, 

zinsvervoering duiden op het ‘dubbelkarakter’ van deze ultieme ervaringen (Otto, 1917/2012, p. 31). 

Volgens theoloog Hughes zijn de gevoelens in een grenservaring niet kwalitatief maar wel 

kwantitatief anders: in grenservaringen worden de emoties die we uit het alledaagse leven kennen, 

als extreem verdicht ervaren (2003, p.264). Hughes noemt deze ervaringen ‘potentially religious, but 

not overtly’ (2003, p. 266). Ze hebben het potentieel van een religieuze ervaring: een enorm gevoel 

van dankbaarheid kan wanneer het in een religieuze context wordt ingebracht, een religieuze 

ervaring zijn, maar is dit niet vanzelfsprekend. 

2.1.4 Transformerend 

In de vervreemding, in dit grensgebied ervaren we, volgens theoloog Hughes, het openbarende en 

onthullend karakter van ontregelende ervaringen ‘waardoor deze de diepten en mogelijkheden van 

het bestaan aan het licht brengen die in het gewone leven verhuld zouden zijn gebleven’ (2003, p. 

264). Er opent zich een ruimte waarin een nieuwe oriëntatie kan plaatsvinden, zo schrijft theoloog 

Schillebeeckx (1989, p. 42). Dat wat zich toont in deze ruimte is ‘versluierd’ en doet zich niet 

eenduidig voor: de interpretatie en beaming van de ervaring ligt in de vrije handeling van de mens 

(Schillebeeckx, 1989, p. 42). Bij heftige contrastervaringen, maar ook bij ontregelingen die zich in het 

klein voordoen, kan de vraag opkomen naar een heroriëntering op de existentiële waarden van het 

leven. Aan de oude zekerheden is gemorreld en nieuwe uitzichten zijn er nog niet. Het is een periode 

van verwarring en onbestemdheid. Er kunnen vragen opkomen naar de betekenis van de ervaring: 

Waarom ik? Waarom overkomt mij dit? Hoe moet ik verder? Wat heeft het mij te zeggen? In de 

gebrokenheid ligt de mogelijkheid tot heroriëntatie (Anbeek, 2018, p. 54). Duiding, heroriëntatie en 

betekenisgeving worden mogelijk gemaakt wanneer de ervaring gearticuleerd en gedeeld wordt. Taal 

ordent de ervaring. De hoogleraar liturgie Gerard Lukken gebruikt hier de omschrijving van ‘het aan 

het licht brengen’ van ervaringen: wanneer iets in woorden wordt uitgedrukt treedt het in 

                                                           
12 “A final thought: sometimes joy multiplies itself dangerously. Children are the infamous example. Isn’t it bad 
enough that the beloved, with whom you have experienced genuine joy, will eventually be lost to you? Why add 
to this nightmare the child, whose loss, if it ever happened, would mean nothing less than your total 
annihilation?” (Smith, 2013) 
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verschijning, het woord maakt zichtbaar wat voorheen verborgen was (1999, p. 26). Ook filosofe 

Hannah Arendt formuleert in termen van ‘aan het licht brengen’ wanneer ze beschrijft hoe mensen 

in een veilige en op elkaar betrokken samenkomst met elkaar spreken en daar met ‘de stralende 

belichting’ van elkaar, aan elkaar verschijnen en zichzelf onthullen (1994, p. 178). Niet alleen 

woordtaal maar ook beeldtaal, klanktaal, handelingstaal, muziek, rituelen, performance, beeldende 

kunst, poëzie, dans en stilte staan ons ter beschikking wanneer we grenservaringen articuleren en 

aan het licht brengen (Lukken, 1999, p.27). 

2.1.5 Fysiek en zintuiglijk 

Het fundament van de porositeit van het leven ligt besloten in de lichamelijkheid van het bestaan 

(Butler, 2003; Ricoeur, 1965/1986). De lichamelijkheid is een instrument ván de wereld tot een 

opening naar de ons omringende wereld, het lichaam als ‘bemiddelaar “tussen” mijzelf en de wereld’ 

(Ricoeur, 1965/1986, p. 19). Door de zintuigen van het lichaam, het gehoor, het zicht, de reukzin en 

de tastzin wordt de verbinding met de omringende wereld gemaakt (Lukken, 1999, p. 237). In de 

porositeit van het lichaam ligt tegelijkertijd besloten de breekbaarheid van het fysieke bestaan. Dit 

manifesteert zich doordat het lichaam steeds onderhevig aan invloeden van buitenaf, zoals 

weersomstandigheden, ziektes, en geweld, schrijft politiek filosofe Martha Fineman (2013, p. 20). Er 

kunnen zich natuurrampen en oorlogssituaties voordoen waardoor het leven bedreigd of geschaad 

wordt. Lijden en pijn zijn nooit ver weg en kunnen zich onverwacht voordoen, waarbij de controle 

zich buiten de persoonlijke invloed bevindt (Fineman 2013, p. 20). De consequentie van de 

lichamelijkheid van het bestaan is dat onze autonomie ter discussie wordt gesteld, het maakt de 

grenzen van de maakbaarheid en controle van het leven zichtbaar (Butler, 2003, p. 29). Ook hier zien 

we de dubbele kwaliteit van de porositeit van het bestaan: enerzijds maakt zij het mogelijk om in 

contact te komen met de ons omringende wereld, anderzijds confronteert zij het leven met de 

breekbaarheid, de sterfelijkheid en de eindigheid ervan. Deze breekbaarheid van het lichaam, de 

openheid ten opzichte van de omringende wereld, met de steeds latente aanwezigheid van 

bedreiging en aantasting maakt dat de mens te maken krijgt met grenservaringen. Het lichaam kan 

hierbij bron zijn van de ervaring: een ernstige ziekte ontregelt de zekerheid van het leven, het roept 

gevoelens op van onrust, verdriet, wanhoop. Naast bron van de ervaring is het lichaam de 

uitdrukking van emoties: hartkloppingen, warm of koud worden, spierspanningen, hoge of juist lage 

bloeddruk zijn uitingen van het lichaam bij ervaringen die inbreken in de veiligheid van het dagelijks 

bestaan. Innerlijke emoties tonen zich in de lichamelijkheid, hebben een fysieke expressie. Verdriet, 

boosheid, bepalen hoe onze stem klinkt, bij heftige schrik trekt de kleur uit het gezicht weg, angst 

brengt zweetdruppels tevoorschijn. Het beleven van een ontregelende ervaring is een 

allesomvattende ervaring waarbij het fysiek lichaam en de zintuigen volop betrokken zijn. 
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2.1.6 Rites de passage 

Bij de bestudering van grenservaringen trof ik in een artikel van de Hongaarse socioloog Szakolczai, 

Liminality and Experience: Structuring transitory situations and transformative events een articulering 

van het begrip ‘grenservaringen’ waarin de in de hier boven genoemde kenmerken te herkennen zijn. 

Szakolczai beschrijft een grenservaring als een ‘event’, iets dat gebeurt: het is uniek, voorbijgaand 

‘fleeting’ en de hele existentie is erbij betrokken waarbij de emoties subjectief, veelzijdig en 

overweldigend zijn (2009, p. 147). Een uitweg uit deze chaotiserende toestand ligt volgens Szakolczai 

in het besef dat iedereen vroeg of laat en op eigen wijze dergelijke contrastervaringen doormaakt 

(2009, p. 147). Hij stelt dat door structurering de subjectiviteit van een grenservaring kan worden 

overkomen, namelijk door de menselijke ervaring terug te brengen tot zijn kern, tot zijn essentiële 

structuur (2009, p. 147). De structuur van een ervaring, teruggebracht tot de essentie, herkent 

Szakolczai in de kenmerken van een rite de passage zoals deze door cultureel antropologen Van 

Gennep en Turner is gearticuleerd (2009, p. 142). In het werkveld van de culturele antropologie is op 

grond van observaties van overgangsrituelen uit verschillende culturen de basisstructuur van een rite 

de passage getypeerd. Turner beschrijft onder verwijzing naar Van Gennep drie fasen in deze rituelen 

die op gestructureerde wijze vormgeven aan overgangsmomenten. De eerste fase bestaat uit het 

losmaken van het vertrouwde: de deelnemer aan het ritueel laat het oude leven achter zich, wordt 

daarvan afgescheiden, de fase van separatie (Turner, 1974, p. 56). Vervolgens bevindt de deelnemer 

zich in een onbestemde fase, een gebied waar van alles mogelijk is. Turner noemt dit de ‘liminale’ 

fase, van limen ‘drempel’ of ‘grens’ of de fase van transitie. In dit niemandsland ligt de mogelijkheid 

van transformatie (Turner, 1974, p. 57). In de derde fase wordt de ervaring in een nieuw en groter 

perspectief geplaatst en wordt de deelnemer weer opgenomen in het gemeenschappelijke van de 

‘communitas’. Deze fase noemt Turner de fase van incorporatie en re-aggregatie, heropneming 

(1974, p. 57). Als socioloog herneemt Szakolczai de ideeën van Turner en Van Gennep voor de 

beschouwing van overgangssituaties waarin landen, instellingen en individuen zich bevinden in een 

doorgaand veranderende maatschappij (2009, p. 147). Szakolczai benadrukt dat het van belang is om 

de liminaliteit van overgangssituaties te erkennen (2009, p. 165). In de liminale fase kunnen er 

verschillende dingen gebeuren, enerzijds kan de ontregeling tot bron van creativiteit zijn met kansen 

voor transformatie en heroriëntering en anderzijds is het een toestand waarin onrust, chaos, en 

verwarring de overhand krijgen (2009, p. 166). Voor het goed doormaken van ontregelende 

overgangssituaties is het van belang om te zoeken naar structuren die als model en voorbeeld 

kunnen dienen, Szakolczai pleit daarbij voor de vernieuwing van traditionele structuren, zoals de 

hierboven gepresenteerd rite de passage (2009, p. 166).  
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2.2 Tot slot: kenmerken van kwetsbaar leven en ontregelende ervaringen 

Kwetsbaar leven maakt dat mensen ontvankelijk zijn voor inbreuken van buitenaf die het leven 

ontregelen. In de voorgaande paragrafen hebben we verschillende kenmerken van ontregelende 

ervaringen gezien. Met deze inzichten kunnen we een antwoord formuleren op de eerste deelvraag 

van deze scriptie: 

 

 Wat wordt verstaan onder kwetsbaar leven? Hoe kunnen we kwetsbaarheid verstaan 

als condition humaine? Wat als kwetsbaarheid het leven ontregelt: Wat zijn 

grenservaringen en welke kenmerken hebben grenservaringen? 

 

Kwetsbaar leven betekent dat wij leven in een ontvankelijkheid voor de ons omringende wereld, 

hiervoor ook porositeit genoemd. We zien de dubbele gerichtheid van kwetsbaarheid, enerzijds als 

vatbaarheid voor dat van buiten op de mens af komt en anderzijds als mogelijkheid tot uitreiken, tot 

contact, inzicht, verzoening. De openheid voor inbreuken van buitenaf maakt dat we geconfronteerd 

worden met ervaringen die het leven ontregelen, ze trekken ons uit het vertrouwde leven. Bij het 

doormaken van ontregelende ervaringen zijn lichaam en de zintuigen betrokken. Het fysiek lichaam 

maakt ons enerzijds kwetsbaar voor inbreuken van buitenaf en anderzijds kan lichamelijk contact 

bron zijn van troost en nabijheid bij het doormaken van ervaringen van verlies. We hebben gezien 

dat in ontregelende ervaringen ons bekende emoties zich sterk geïntensiveerd en verdicht voordoen. 

Ervaringen die ons naar de grens leiden van wat we aankunnen en begrijpen hebben een 

openbrekende kracht en onthullen waarden die tot dan toe verborgen waren. Ontregelende 

ervaringen kunnen leiden tot nieuwe inzichten. Transformatie is mogelijk door het delen van 

ervaringen, door articulatie, door rituelen: er is de mogelijkheid van perspectief op verzoening en 

nieuwe vergezichten.  

Het voorstel van Szakolczai (2009) om de algemeen menselijke ervaring van ontregeling te 

structureren als een rite de passage biedt een mogelijkheid om ervaringen van kwetsbaar leven te 

verbinden met liturgie en rituelen.  

3 Liturgie, rituelen en kwetsbaar leven 

3.1 Inleiding 

We hebben in het vorige hoofdstuk kenmerken van kwetsbaar leven en van ontregelende ervaringen 

opgedelfd. Daarbij is het voorstel gepresenteerd van Szakolczai om de chaotiserende toestand van 

grenservaringen te overkomen door ze te structureren als een rite de passage. We hebben gezien dat 
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in een grenservaring de mogelijkheid tot heroriëntatie en transformatie ligt wanneer deze 

gearticuleerd en gedeeld worden in taal, beeld en rituelen. De katholiek theoloog Benzing legt in het 

boek Ritual und Sakrament: Liminalität bei Victor Turner (2007) een verband tussen de kenmerken 

van rite de passage en de rituelen van de liturgie. Benzing tracht tot een nieuw verstaan van de 

liturgie te komen en vindt deze in de overeenkomsten tussen de liturgie en de algemene menselijke 

ervaring van overgangssituaties in het leven: ‘Ich begann nach der Bedeutung von Ritualen für das 

Leben zu fragen. In der Ritualtheorie Victor Turners fand ich eine Antwort’ (2007, p. 13). Mensen 

worden volgens Benzing in het leven steeds geconfronteerd met onvoorziene gebeurtenissen en 

moeten zich daarbij met de ‘eigen waarden en voorstellingen van het leven uiteenzetten’ (2007, p. 

112). In de theorie van Turner ontdekte Benzing inzichten om de liturgie en de rituelen van de liturgie 

te verstaan als rite de passage (2007, p.14). We kunnen de opvattingen van Szakolczai over de 

structuur van een grenservaring als een rite de passage en de ontdekking van Benzing aangaande de 

structuur van de liturgie als een rite de passage op elkaar leggen. Vanuit dit perspectief lijkt het zinvol 

om voor de zoektocht naar bouwstenen voor een liturgie van kwetsbaar leven de structurering van 

een rite de passage als handvat te nemen. Een rite de passage beschrijft een overgangsritueel in drie 

fasen: een fase van afscheiding van het bekende, een tweede fase van openheid met de mogelijkheid 

tot transformatie en heroriëntatie en een derde fase van integratie en incorporatie. Deze drie fasen 

worden in dit hoofdstuk nader toegelicht.  

Voor de volgende stap in de zoektocht naar bouwstenen voor een liturgie van kwetsbaar leven 

gaan we in dit hoofdstuk te rade bij de wetenschap die rites de passage bestudeerd, bij de rituologie. 

De deelvraag die in dit hoofdstuk wordt beantwoord luidt: 

 

 Welke rituele elementen kunnen als bouwstenen dienen voor een liturgie die haar 

bron heeft in de concrete levenservaringen van kwetsbaarheid? Welke voorbeelden 

kunnen we opdelven uit het veldwerk bij liturgische bijeenkomsten rondom het 

thema kwetsbaarheid? 

 

Het hoofdstuk bestaat uit drie delen. Het eerste deel, beschreven in paragraaf 3.2, belicht de theorie 

van rites de passage en rituelen vanuit de volgende vragen: wat zijn rituelen en wat zijn de specifieke 

kenmerken van overgangsrituelen? In paragraaf 3.2.3 staan we stil bij de mogelijkheden en valkuilen 

bij het ontwerpen van rituelen. In het tweede deel van het hoofdstuk, paragraaf 3.3 wordt de praxis 

van de casestudy’s verkend en wordt gezocht naar voorbeelden van rituelen voor een liturgie van 

kwetsbaar leven. In het derde deel, paragraaf 3.4, brengt de kenmerken van kwetsbaar leven en van 

grenservaringen zoals gearticuleerd in hoofdstuk 2 en de opbrengsten van hoofdstuk 3 betreffende 
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rituelen en rites de passage met elkaar in gesprek. In de laatste paragraaf worden de bouwstenen 

voor een liturgie van kwetsbaar leven die opgedelfd zijn in dit hoofdstuk gepresenteerd. 

3.2 Theoretisch kader: rituelen en rites de passage 

In de Inleiding van dit hoofdstuk hebben we voorgesteld om de notie van socioloog Szakolczai (2009, 

p. 147), dat een ontregelende ervaring gestructureerd kan worden als rite de passage, te combineren 

met de notie van theoloog Benzing die voorstelt om liturgie te verstaan als rite de passage (2007, p. 

13). In het volgend deel van deze scriptie is het van belang het begrip rites de passage te 

verhelderen, daartoe wordt in het theoretisch kader eerst de theorie van rituelen en vervolgens die 

van rites de passage of overgangsrituelen verkend. De kenmerken van rituelen worden beschreven 

aan de hand van het werk van de rituologen Paul Post (2015), Catharina Bell (1992/2009) en Gerard 

Lukken (1999). Voor de verkenning van overgangsrituelen gaan we te rade bij rituologen Ronald 

Grimes (2000) en Abigail Brenner (2007).  

3.2.1 Rituelen 

In het werkveld van de rituologie onderscheidt Post (2015) twee groepen wetenschappers met een 

verschillende invalshoek bij de bestudering van rituelen: ten eerste de groep die rituelen vooral 

beschouwt als evenementen met een ‘high profile’, zoals traditionele liturgieën en ceremoniële 

festiviteiten. De tweede groep heeft een meer open opvatting van rituelen: rituelen kunnen klein 

zijn, en in ontwikkeling (Post, 2015, p. 3). Post schaart Grimes, Bell, Lukken en zichzelf onder deze 

tweede categorie onderzoekers. Voor het onderzoek van deze scriptie sluit deze tweede benadering 

van ritueel het beste aan bij de open zoektocht naar bouwstenen voor de liturgische praktijk. Post & 

Faro komen tot een omschrijving van ritueel als ‘een sequentie van handelingselementen die van een 

louter functionele een symbooldimensie krijgt door formalisering, stilering en situering in plaats en 

tijd’ (2017, p. 28). Bell verduidelijkt hoe functioneel handelen in het ritueel een symbooldimensie 

verkrijgt aan de hand van vier karakteristieken (1992/2009, p. 81). Een eerste karakteristiek is dat 

handelen altijd situationeel geduid moet worden, een zelfde handeling in een andere context heeft 

een andere betekenis. Een tweede kenmerk is dat het ritueel handelen intentioneel is, doelbewust 

ingezet wordt om iets te bewerkstelligen, echter zonder een te sterke cognitieve logica, improvisatie 

hoort er ook bij (Bell, 1992/2009, p. 82). De derde karakteristiek volgens Bell, geeft de aporie van 

ritueel handelen weer: het is een handelen dat zichzelf miskent (1992/2009, p. 82). Bell haalt een 

voorbeeld van Bourdieu aan over de traditionele uitwisseling van cadeaus bij een ontmoeting. De 

beide cadeaus hebben geen intrinsieke waarde, maar de betekenis van het ritueel ligt in het sociale 

spel van geven en nemen, van ontmoeting en sociale verhoudingen. Als de handeling geanalyseerd 

zou worden op grond van de uitwisseling sec zou de waarde ervan niet ontdekt worden. De gebaren, 

de context, de woorden, de actoren maken de handeling tot een betekenisvol ritueel (Bell, 
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1992/2009, p. 83). Het vierde kenmerk van handelingspraktijk is dat een ritueel een verlossende, 

verzoenende werking heeft, een ritueel kan leiden tot een herschikking van machtsverhoudingen en 

tot heroriëntatie (Bell, 1992/2009, p. 81). Aan de hand van deze vier karakteristieken hebben we het 

begrip handelingselementen, formalisering, stilering en situering uit de definitie van Post & Faro 

kunnen verhelderen. Voor een beschouwing van het begrip symbool en symbooldimensie gaan we te 

rade bij Gerard Lukken (1999). Een symbool, zo beschrijft Lukken, is een ‘gewoon ding’ dat in een 

bepaalde context en door het ritueel een diepere, meerduidige betekenis krijgt (1999, p. 20). Een 

symbool kan verbinding maken met een andere werkelijkheid, kan deze verbeelden zonder dat dat 

uitleg nodig heeft. Het symbool verwijst ‘onmiddellijk’ zoals Lukken aangeeft, door intuïtie en niet 

cognitief (1999, p. 21). Symboolhandelen onderscheidt zich van functioneel handelen: functioneel 

handelen is eenduidig en gericht op resultaat, bij symboolhandelingen is, volgens Lukken, steeds ‘de 

mens zelf in het geding: zijn eigen handelen vervult de symbolische brugfunctie’ (1999, p. 24). De 

intentie van de speler maakt of een beweging van knielen een gebaar van eerbied is of van 

functionaliteit zoals bij het dweilen van de vloer (Lukken 1999, p. 24).13  

In deze paragraaf hebben we het begrip ritueel verkend en de verschillende elementen van 

de definitie van Post en Faro verhelderd: In een ritueel krijgt een handeling een symbolische 

betekenis door formalisering, stilering en situering in plaats en tijd. In de volgende paragraaf wordt 

ingegaan op de specifieke kenmerken van overgangsrituelen.  

3.2.2 Overgangsrituelen 

“To enact any kind of rite is to perform, but to enact a rite of passage is also to transform” [nadruk 

van Grimes] (Grimes, 2000, p.7). Het onderscheid tussen gewone rituelen en overgangsrituelen ligt 

volgens Grimes in de transformerende kracht van overgangsrituelen. Door het bewust markeren van 

overgangssituaties in de levensloop van de mens ontstaat ruimte voor reflectie, voor afscheid nemen 

van de oude situatie en voor oriëntatie op een nieuwe fase (Grimes, 2000, p. 6). Grimes geeft aan dat 

we bij de verkenning van het begrip overgangsritueel drie noties in ogenschouw moeten nemen: ‘de 

menselijke levensloop, de fasen van de overgangssituatie en de ervaring van rituele 

transformatie’(2000, p. 6). In de menselijke levensloop vinden steeds veranderingen plaats, deze 

dienen zich in geleidelijkheid aan of breken in als heftige gebeurtenissen waarbij Grimes aangeeft dat 

                                                           
13 Lukken onderscheidt hier functioneel handelen van symboolhandelen. Functioneel handelen verwijst naar 
een dagelijkse realiteit die vraagt dat we adequaat en doelgericht ons werk doen. Daartegenover zet Lukken 
(en Bell) het symboolhandelen. Er zijn echter ook opvattingen die de twee wijzen van handelen op elkaar 
betrekken: zij integreren dagelijks leven en symbolisch leven, waarbij de noodzakelijke dagdagelijkse 
handelingen gezien worden als het terrein om zicht te krijgen op de andere werkelijkheid. Bijvoorbeeld Tish 
Warren geeft in het boek Liturgie van het alledaagse. Heilige gebruiken in het gewone leven een integrerende 
visie op liturgisch leven en het gewone leven: ‘Het lichaam dat we gebruiken in onze wekelijkse eredienst is 
hetzelfde lichaam waarmee we aan de keukentafel zitten, in bad gaan en ’s avonds in bed stappen’(2018, p. 
45). Vanuit dit gezichtspunt is elke dagelijkse handeling tegelijkertijd liturgisch handelen. 
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elke inbreuk zowel ‘crisis’ als ‘kans’ kan zijn (2000, p.6). In de overgang van de ene naar de andere 

fase vindt transformatie of heroriëntatie plaats: het is als een bewegen door een onbekend gebied 

en het overgaan van de grens tussen oud en nieuw land (Grimes, 2000, p. 6). Rituelen kunnen de 

overgang begeleiden, waardoor werkelijke transformatie plaats kan vinden. Deze treedt slechts dan 

op wanneer de deelnemers, individuen en gemeenschap, diepgaand betrokken worden: het ritueel 

moet in de woorden van Grimes ‘door merg en been gaan’ en een duidelijk voor en na markeren 

(2000, p. 7). Wanneer we deelnemen aan een ritueel stappen we voor de tijd van het ritueel uit het 

dagdagelijkse bestaan en ‘gaan een heilige ruimte binnen’ (Brenner, 2007, p. 13). Juist in deze aparte 

ruimte of tussenfase die Turner aanduidt met het begrip ‘liminaliteit’ worden we uitgenodigd tot 

‘creativiteit en verandering’ (Turner, 1974, p. 59). De drie fases van een overgangsritueel zijn door 

antropoloog Van Gennep gekarakteriseerd als de fase van afscheiding, de fase van transitie en de 

fase van incorporatie, ook genoemd preliminale, liminale en postliminale fase (Brenner, 2007, p. 11). 

Deze fasen worden in het tweede deel van dit hoofdstuk nader beschreven en toegelicht aan de 

hand van voorbeelden uit de casestudy’s.  

3.2.3 Rituelen ontwerpen: mogelijkheden en valkuilen 

Rituologen Grimes (2000) en Brenner (2007) signaleren in de maatschappij een groeiend verlangen 

om levensgebeurtenissen met rituelen te markeren en geven handvatten om overgangsrituelen te 

ontwikkelen en uit te vinden. Het is een proces van enerzijds praktisch ontwerp en anderzijds een 

zoekend traject met een meer omzichtige benadering van aftasten, invoelen en open staan (Grimes, 

2000, p. 12). Humor, creativiteit, improvisatie en verbeeldingskracht zijn benodigde gereedschappen 

bij het samenstellen van een ritueel (Brenner, 2007, p.18). Brenner noemt de volgende elementen 

die praktisch onderdeel kunnen zijn van een rite de passage: een reinigingsritueel; het aanroepen 

van goddelijke steun, het vragen van zegen over het ritueel; het ontsteken van licht; het maken van 

een offergebaar bijvoorbeeld door een periode te vasten of stil te zijn; het bij elkaar komen in 

gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijke maaltijd; ‘aanbidding’ door gebed of het maken 

van een altaar; in gemeenschap muziek maken, zingen of dansen; rituele ‘verdrijving’ van iets dat ons 

negatief bezwaart; symbolisch ‘sterven’ bijvoorbeeld door afgescheiden te worden van de 

gemeenschap; de beleving van ‘een nieuwe geboorte’ bijvoorbeeld door nieuwe kleren aan te 

trekken, of geschenken te geven (2007, p. 154).  

 Grimes (2000, p. 336) en Bell (1992/2009, pp. 197-218) wijzen met urgentie op de gevaren en 

valkuilen van rituelen. Rituelen kunnen ‘memorabel zijn maar ze kunnen ook onrust oproepen en 

misbruikt worden’(Grimes, 2000, p. 336). Bell benadrukt dat in een ritueel machtsverhoudingen aan 

de orde zijn: de leiders van een ritueel hebben ten opzichte van de deelnemers een machtspositie 

die zij im- of expliciet kunnen uitoefenen (1992/2009, p. 198). Bij het ontwerpen en bij het 
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begeleiden van een ritueel is het van belang dat de leiders zich hier bewust van zijn en dat zij de 

vrijheid van deelnemers zowel op lichamelijk als psychisch en sociaal gebied waarborgen (Bell, 

1992/2009, p. 218).  

3.3 Liturgie als rite de passage en casestudy’s 

Na het theoretisch kader van dit hoofdstuk waarin de algemene kenmerken van rituelen en de 

specifieke karakteristieken van overgangsrituelen zijn beschreven verkennen we in het tweede deel 

van dit hoofdstuk de praxis van liturgische bijeenkomsten. De verkenning is als volgt opgebouwd: bij 

ieder van de drie fasen van een rite de passage, de fasen van afscheiding, liminaliteit en incorporatie 

worden elementen uit de drie casestudy’s beschreven die deze fasen karakteriseren.14 Tot slot van 

dit hoofdstuk wordt gepresenteerd welke begrippen uit het theoretisch kader betreffende 

overgangsrituelen in de praktijk van liturgische bijeenkomsten gevonden werden. 

3.3.1 De eerste fase: afscheiding 

Van Gennep articuleert de eerste fase van een rite de passage als een fase van afscheiding waarbij de 

handelingen gericht zijn op het afleggen van het alledaagse leven. Turner spreekt van het overgaan 

van een drempel waarbij ‘duidelijk de grens wordt gemarkeerd die heilige ruimte en tijd afscheidt 

van profane en seculiere ruimte en tijd’ (1974, p. 56). Deze grens is volgens Turner niet alleen een 

fysieke overgang maar in de rituelen moet herkenbaar zijn dat de deelnemer een kwalitatief andere 

tijd en andere ruimte binnengaat (1974, p. 57). We zullen van de drie casestudy’s de elementen 

beschrijven die de fase van afscheiding kenmerken. 

In Alkmaar, in de traditionele kerkdienst, verloopt de overgang van buiten naar binnen door 

een smalle gang waar de jas kan worden opgehangen. De kerk is van de straat af niet te zien, het is 

een zogenaamde ‘schuilkerk’. Een dame ontvangt de kerkbezoekers en overhandigt hen een 

liturgieboekje. De kerkbezoekers gaan in de banken zitten en er wordt stil gepraat. Voordat de dienst 

begint oefent het koor, ook samen met de aanwezige gemeenteleden. Het wordt stil wanneer het 

bestuurslid het openingslied aankondigt, de gemeente gaat staan. De woorden van het openingslied 

geven de overgang van buiten naar binnen aan. De beginregel zingt ‘de vreugde voert ons naar dit 

huis.’ De ruimte waar we ons bevinden is een speciaal ‘huis’ waar we in vreugde komen en waar, 

zoals de laatste regel van het lied luidt, mensen kunnen schuilen en waar ze verder worden geleid tot 

alles is volbracht.15 De kwetsbaarheid van het bestaan wordt verbeeld in de voorstelling van het huis 

dat ‘stormen heeft doorstaan’, ‘dat alle sporen draagt’ en dat ‘slijt mét ons aan de tijd.’ De 

                                                           
14 Leeswijzer: in de volgende  paragrafen zijn delen uit de beschrijvingen van de casestudy’s opgenomen, deze 
zijn herkenbaar als de inspringende tekstblokken. Gesproken tekst staat tussen dubbele aanhalingstekens. De 
Bijlagen 1 tot en met 4 van deze scriptie bevatten korte overzichten van het verloop van de bijeenkomsten. 
15 De tekst van het lied is opgenomen in Bijlage 1 Bijeenkomst Alkmaar 17 februari 2019. 
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voorganger bevestigt de overgang van het dagdagelijks bestaan naar een andere ruimte in de 

openingswoorden: 

 

Alkmaar “Deze schuilplek is (…) een oase midden in de stad, (…) een ruimte om in te keren in 

onszelf (…) om binnen te gaan in de heilige ruimte waar we ons bestaan met God verbinden 

(…)” 

  

Bij Zinnig Noord wordt de overgang van buiten naar binnen als volgt vorm gegeven: 

 

Zinnig Noord We gaan naar binnen door de lange gang. Hangen de jassen op. Voordat we de 

eetruimte betreden, staat er een geldkistje en wordt de entrée betaald: 10 of 15 euro. 

Daarnaast staat een begeleidend teamlid achter een grote kom met bloemblaadjes onderin. 

Een begeleidend teamlid schenkt warm water over de handen. Er ligt een stapeltje 

handdoeken klaar. “Hier, droog maar af.”  

 

Je jas heb je afgelegd, je aardse schulden ingelost en je handen zijn verfrist met stromend water. Het 

zijn gewone vertrouwde handelingen maar die, zoals Lukken omschrijft, ‘geaccentueerd en gestileerd 

worden’ zodat het perspectief verschuift (1999, p. 59). De alledaagse handeling van handen wassen 

voor het eten wordt in deze ruimte tot toegewijde handeling. Lukken noemt dit de verdichtende 

dimensie van een ritueel. Het gaat niet om een uitgebreide wasbeurt maar in het schenken van het 

water over de handen ligt deze gehele reiniging besloten. In deze verdichting toont zich dat deze 

bijeenkomst geen gewoon etentje met vrienden wordt.  

In Naarden-Bussum kan de vraag opkomen of de overgang van buiten naar binnen, van 

profaan naar sacraal, zo helder gemarkeerd is als Turner aangeeft. In de garderobe kan de jas 

opgehangen worden, in de hal staat een statafel waar entreegeld wordt voldaan. De bezoekers 

ontvangen een waxinelichtje om binnen aan te steken. Het is vooral de kerkzaal zelf die duidelijk 

maakt dat het op deze avond niet om een gewone ‘lezing’ gaat maar dat men ontvangen wordt in 

een ‘andere’ omgeving. Kruijff heeft er bewust voor gekozen om de stoelen te plaatsen als in een 

kerkdienst: de stoelen gericht naar het liturgisch centrum (Kruijff, 2019, p. 31). De paaskaars brandt. 

De mensen worden welkom geheten door Kruijff die bij de deur staat. 

 

Naarden-Bussum Ik sta in de rij om mijn waxinelichtje aan te steken. De schaal met 

waxinelichtjes staat wat moeilijk bereikbaar tussen preekstoel en vleugel. De dame die voor 

mij staat in de rij zegt verontschuldigend: “dat kaarsjes aansteken deden de vorige 

organisatoren van de avond” en “ik kom vooral voor Claartje, hoor.”  
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Het programma begint met een live uitvoering van het lied Fields of Gold van Sting gezongen door 

een zangeres begeleid met piano. Kruijff en de spreker van de avond zitten samen op de eerste rij en 

luisteren aandachtig. Het verhaal van de spreker is een persoonlijke narratief over zijn burn-out, het 

is een vertelling over een kwetsbare ervaring die zijn leven veranderde. In zijn verhaal zijn de fasen 

van een overgangssituatie herkenbaar: in de woorden van de spreker horen we een beschrijving van 

de fase van de afscheiding van het normale bestaan, wanneer hij in het ziekenhuis opgenomen is na 

uitvalverschijnselen: 

 

Naarden-Bussum “Vrienden praten tegelijk. Het licht ging uit, mijn lichaam en mijn hersens 

waren volkomen overprikkeld. (…) Ik was dus burn-out. Ik was verder van huis dan ooit. (…) Ik 

sta ineens aan de andere kant van een heel hoge muur, ik ben over de muur gevallen, je kan 

niet meer terug.” 

 

Narrativiteit en ritualiteit raken elkaar in de bijeenkomst in Naarden-Bussum. Heeft het vertellen van 

de gebeurtenis van inmiddels tien jaar geleden door spreker rituele kenmerken van stilering en 

intensivering gekregen, zonder overigens een ‘gelikt’ verhaal te worden? (Kruijff, 2019, p. 34) 

3.3.2  De tweede fase: liminaliteit, ontregeling en transformatie 

Na de rituelen die de overgang van het alledaagse naar de apart gezette tijd en plaats markeren volgt 

de liminale fase, de stap van het betreden van het onbekende. Deze periode kenmerkt zich door 

verwarring, kwetsbaarheid, en niet weten (Szakolczai, 2009, p.148; Hughes, 2013, p. 267). De 

liminale fase van een ritueel kent volgens Turner aspecten van spel en verbeelding, is fantasierijk met 

verwarrende en ontregelende elementen (1974, p. 59). Het is ook een fase waarin transformatie 

mogelijk is. Door articulatie en verbeelding van ervaringen kunnen elementen aan het licht worden 

gebracht waardoor zichtbaar wordt wat voorheen verborgen was. Liturgisch theoloog Hughes 

beschrijft dat het in deze fase van de liturgie van belang is dat de woorden en beelden meer 

intensiteit krijgen, dat de grenservaring in gesprek gebracht met de traditie en dat er een gerichtheid 

ontstaat op de Ander, waardoor er een ‘andere wereld’ wordt geopend, een wereld die radicaal een 

ander wereldbeeld toont, een wereld van mogelijkheden, met zicht op een glimp van het mysterie’ 

(Hughes, 2003, p. 299). We zullen bezien hoe in de liturgische bijeenkomsten de liminale fase op 

wordt ingeleid en vorm gegeven. 

In de kerkdienst in Alkmaar vinden we het betreden van de liminale fase gearticuleerd in de 

lezing van Psalm 137:1-6 (hier vers 1 en 2). In de woorden wordt in herinnering geroepen de benarde 

situatie van de ballingen die in Babylon verblijven, ver weg van hun vertrouwde land: 
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Alkmaar “Aan de stromen van Babel - Verwarring 

Daar zaten wij 

en als wij dan dachten aan thuis 

aan onze Zonnelichtstad, huilden wij.” 

 

De situering van de scene aan de oever van de rivier accentueert dat het hier om een grenservaring 

gaat. De openheid in de liminale fase wordt bezongen in  het lied Open mij, lees mij: 

  

“Open mij, lees mij, breek mijn zegels. 

   dat ik niet gesloten blijf, tevergeefs geschreven.” 

 

De woorden lijken een dubbele intentie uit te drukken, in eerste instantie wordt op het openen van 

de Schrift geduid, in tweede instantie verwijzen de woorden naar de mens die verlangt en vraagt om 

‘geopend’ te worden, ‘niet tevergeefs geschreven.’ 

Bij Zinnig Noord wordt de drempelkwaliteit van liminaliteit beleefbaar gemaakt doordat de 

deelnemers zich daadwerkelijk fysiek verplaatsen van de ruimte waar de maaltijd wordt geserveerd 

door een wat onbestemde tussenruimte naar de kerkzaal van gebouw De Ark. De tussenruimte is 

onbestemd omdat niet precies duidelijk is waar deze ruimte voor bedoeld is: er staat weinig 

meubilair, de ruimte is spaarzaam verlicht, is te breed voor een gang en te lang voor een zaal. De 

deelnemers moeten even halt houden in deze ruimte voordat ze in stilte de kerkruimte binnen 

mogen gaan. Mensen die vaker komen weten dat er in de kerkruimte van alles kan gebeuren. Er kan 

een activiteit plaatsvinden waarin je wordt uitgedaagd of geconfronteerd, of misschien is er muziek 

of juist stilte. Bartling zwijgt, enige spanning is voelbaar in de groep voordat de kerkzaal mag worden 

betreden.  

 

Zinnig Noord [We gaan] de kerkzaal in, in stilte. Mensen gaan in een kring staan.  

Begeleidend teamlid van Zinnig Noord spreekt: “We zijn verraden door onze vrienden. Die 

juist op het moment dat we het nodig hadden, onbereikbaar waren. We zijn verraden door 

de politiek want wat we ook stemden hebben we ooit verandering gemerkt? We zijn 

verraden door de huizenmarkt, kraken mag niet meer maar waar kan goedkoop wonen nog 

wel? We zijn verraden door de wetenschap, geknoei met cijfertjes, de waarheid verdraaien 

en verwringen. Of anders de media, ook zij verdraaien de waarheid met fakenieuws en ... we 

zijn verraden door de vooruitgang, met altijd met meer meer meer, totdat moeder aarde het 

uiteindelijk begaf.” 
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Bartling gaat rond met een schaal met stukjes bittere chocola, langs ieder in de kring, in stille 

plechtige stemming, hij kijkt je aan en fluistert bij de uitdeling van ieder stukje: “De smaak 

van verraad....” 

 

Door de woorden van de begeleidster worden de deelnemers wakker geschud en wellicht in 

verwarring gebracht. Is dat zo, ben ik verraden? Bartling laat de wrangheid van het verraad proeven 

in de lichamelijk zintuiglijke ervaring van de bittere smaak van de chocola. 

Bij Adempauze vertelt de spreker over zijn ervaring van burn-out, een ontregelende ervaring 

die zijn bestaan op zijn kop zette: 

  

“De persoon die ik was, is niet meer, ik ben niet meer de persoon die ik was. (…) Ik moest 

leren accepteren dat heel veel dingen niet meer kunnen. (…) Ik heb tien dagen op bed 

gelegen, ik kon niets meer verdragen.” 

 

Kruijff luistert. In deze bijeenkomst wordt voelbaar wat Hannah Arendt omschrijft als ‘aan elkaar 

verschijnen.’ De aanwezigen vervullen verschillende rollen: er is een spreker, er zijn toehoorders en 

er is iemand die de ander tevoorschijn luistert. In deze kring, waarin ook de muzikanten zijn 

opgenomen, wordt het verhaal van de spreker in het licht gezet. De spreker articuleert het betreden 

van het onbekende land, de verwarring, de onmacht, de breuk met het oude leven.  

Naast het verwarrende aspect van de liminale fase nodigt deze toestand uit tot de 

omvorming en tot het vinden van nieuwe perspectieven op de eigen situatie. In Alkmaar houdt 

pastor Gonnie Loman een overweging waarin in woorden een perspectiefwisseling wordt geschetst: 

 

Alkmaar “In de psalm vertellen ballingen hoe zij terugdachten aan hun eigen land. Ze huilden 

als om een gestorven geliefde. Geen muziek meer, de lier die hen begeleidt hebben ze aan de 

wilgen gehangen. En midden in deze rouw werden deze ballingen gestraft door hun 

onderdrukkers: “Zing voor ons dat mooie religieuze gezang van jullie liturgie”. En hiermee 

raakten ze de ballingen in het hart van hun verdriet. Vervreemd te zijn van de Eeuwige. Hoe 

zouden zij Gods naam kunnen oproepen in deze ontheemding. Hoe zouden zij met vreugde 

kunnen bezingen: de Eeuwige, God, die hen eertijds naar het beloofde land had gebracht om 

in vrijheid te leven en die hen nu de vernieling in jaagt. Maar het ongelooflijke gebeurt. In het 

diepst van de ballingschap voorbij alle grenzen worden nieuwe gezangen geboren. … Zonder 

offerdieren, zonder priesters, zonder heiliging, maar met nieuwe gezangen. Juist in de tijd 

waarin de centrale eredienst in Jeruzalem niet meer plaats vindt, de tempel is verwoest, de 

priesters gedeporteerd. In deze tijd wordt samen gezongen en gebeden, die de eredienst 
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vervangt. Het is verbazend, de onderdrukkers kregen waar ze om vroegen: een nieuwe 

liturgie, met nieuwe liederen, ontstaan in het duister van de ballingschap. (stilte) Psalmen, 

liederen van verlangen, van hoop, zingen, zachtjes weer zingen, het troost: zingen is de weg 

naar de ziel. Muziek, zingen, het maakt dat verdriet, … en dat pijn, maakt dat al die moeilijke 

ervaringen wat beter te dragen zijn. Dat maakt dat het uit te houden is. Omdat het de hoop 

levend houdt, de ziel niet doet verharden door bitterheid, maar troost. Geen goedkoop 

medelijden van: stil maar, wacht maar. Nee, de psalmen noemen de ellende bij hun naam. 

Alle rouw en bitterheid krijgen een klank, een stem.” 

 

Als participerend observator heb ik plotseling het gevoel in een ‘Droste-blikje’ te kijken: voor deze 

scriptie ben ik naar Alkmaar gereisd om te kijken hoe het thema grenservaringen in deze viering 

wordt uitgewerkt. En dan klinkt in de overweging van pastor Gonnie Loman het verhaal van de 

ballingen in Babylon, letterlijk in een grensgebied daar aan de oever van de rivier, die in het samen 

zingen en bidden een nieuwe liturgie vinden. De verbinding met het onderzoek naar grenservaringen 

en liturgie wordt mij door de pastor in haar overweging op een presenteerblaadje gebracht. 

Bij Zinnig Noord wordt de mogelijkheid tot transformatie na een ontregelende ervaring voor 

de deelnemers als volgt beleefbaar gemaakt. Na de eerste gang van de maaltijd krijgt iedere 

aanwezige een blaadje en een pen en wordt gevraagd om één ding op te schrijven waarover jij je 

schuldig voelt, “als een soort biecht,” zegt een van de begeleidende teamleden van Zinnig Noord. De 

briefjes worden op een schaal gelegd en weer verdeeld. Zo leest ieder de biecht voor van iemand 

anders. ‘Om ook eens te horen dat het helemaal niet zo gek is om je schuldig te voelen, dat anderen 

dat ook wel eens hebben.’ Degene die een briefje pakt en voorleest, gaat daarbij staan. Soms is het 

ongemakkelijk, soms vermakelijk, en vooral heel herkenbaar wat wordt voorgelezen. Bartling zegt: 

“Het klinkt heel zwaar, maar de bedoeling is dat je door biechten lichter wordt. Je geeft jezelf kans op 

verlichting eigenlijk.”  

In Naarden-Bussum vertelt de spreker verder over zijn ervaringen met burn-out. Hij vertelt 

hoe zijn moeder hem hielp, hoe hij hulp zocht bij een therapeut, hoe zijn vrouw hem hielp, zijn 

moeder, zijn broer. En hoe hij ander werk zocht en daar weer hard aan het werk ging: 

 

Naarden-Bussum “Ik werkte toen misschien nog wel harder dan daarvoor….toen ik nog niet 

mezelf was…..” 

 

Spreker vertelt hoe hij door de burn-out uiteindelijk ‘zichzelf’ werd. Vervolgens is er ruimte voor 

vragen vanuit de toehoorders. Iemand vraagt een advies om burn-out te voorkomen. Een ander 

vraagt of het proces ook met zingeving te maken had, met existentiële vragen, “heb je dit ook 
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spiritueel geduid?” Spreker is even stil. En kan niet meteen antwoorden: “…. dus… ik ga er nog even 

over nadenken.” Ook tijdens de avond wordt er onbekend land betreden in de samenspraak tussen 

spreker en toehoorders. Na afloop van het verhaal van spreker wordt een lied gezongen, eigenlijk 

een gebed ‘Priez pour paix, douce Vierge Marie’, bid om vrede, zoete maagd Maria.  

3.3.3 De derde fase: incorporatie 

Na de liminale fase komt een derde fase waarin dat wat beleefd werd in de liminale fase wordt 

geïncorporeerd in het leven van de deelnemers voordat ze de bijeenkomst weer verlaten. In Alkmaar 

wordt de incorporatie gearticuleerd in het slotlied ‘Wij moeten gaan’16 en een gezongen zegenbede. 

De tekst van het slotlied geeft de boodschap van de viering weer in samengebalde woorden. De 

voorganger maakt bij de zegenbede met de armen een zegenend gebaar over de gemeenteleden. De 

gemeenteleden zijn gaan staan voor slotlied en zegen.  

Bij Zinnig Eten volgt na het ritueel van de ‘biecht’ de volgende activiteit: 

 

Zinnig Noord Weer worden de deelnemers uitgenodigd om naar de kerkzaal te gaan. Door de 

onbestemde tussenruimte naar de kerk. Muziek klinkt: ‘Bleibet hier und wachet mit mir’. 

Teamlid zingt mee. Deelnemers gaan op de grond zitten op kussens of als dat niet gaat op 

een stoel, ieder verspreid in de ruimte. De deelnemers zingen ook zachtjes mee. Dan gaat 

teamlid in klanken zingen. De deelnemers zijn nu stil. Na een tijd staat teamlid op en loopt 

aandachtig rond. Ze gaat uiteindelijk naast iemand zitten. Langzaam gaat deze persoon 

meezingen. Er ontstaat samenklank. Teamlid helpt de deelnemer opstaan. Zij neemt de tijd 

om iedereen een voor een langs te gaan. Deelnemers worden door haar een kring in geleid. 

Uiteindelijk staat iedereen in de kring.  

 

In het ritueel wordt verzoening verbeeld. Na de eenzaamheid van de individuele schuld wordt de 

deelnemer weer in de kring, in de gemeenschap van verzoening geleid, zonder woordtaal, maar in 

klank- en lichaamstaal. 

In Naarden-Bussum wordt de bijeenkomst afgesloten door Kruijff met de volgende woorden, 

waarin we het gesprek met de traditie, zoals Hughes voorstelt, kunnen herkennen:  

 

Naarden-Bussum “Ik zie het beeld voor me: Eén graankorrel die eenzaam en alleen blijft 

liggen, ongedeeld en ongenaakbaar, versus een graankorrel die - ongewild, maar toch - door 

de diepte heen nieuw leven vindt; die als gevolg daarvan nieuwe vruchten draagt en van 

zichzelf delen kan. Rijker in het leven kan staan. Intiemer ook. Met een mooi cv waar je 

                                                           
16 De tekst van het lied is opgenomen in Bijlage 1.  
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gewoon door heen moet kijken. …. Dank je wel dat je de moed had om zoveel van jezelf te 

delen, van jouw verhaal, van je vallen en opstaan te delen. Ik denk dat velen een stukje van 

jouw verhaal met zich meenemen, en na deze avond toevoegen in hun eigen leven. 

 

‘Dank u wel voor uw belangstelling, eigen openhartigheid hier en daar, die naakte ziel, dat 

vond ik ook zo’n … prachtige.. combinatie van woorden eigenlijk. Samen creëerden wij 

vanavond een veilige ruimte, een heilige ruimte waarin we stem konden geven aan dat wat 

vaak verborgen, verhuld blijft. Aan moeilijks maar ook goeds. Zeker veel goeds. En in de kerk 

zeggen we dan, aan het eind van zo’n avond AMEN’” 

 

Samenvattend kunnen we in alle drie de casestudy’s de opbouw en onderscheidende 

componenten herkennen van de fasen van een rite de passage. Daarnaast hebben we in het werk 

van Brenner (2007) elementen van overgangsrituelen aangereikt gekregen voor de zoektocht naar 

bouwstenen voor een liturgie van kwetsbaar leven. Deze elementen hebben we in de praxis van de 

casestudy’s gezien: een reinigingsritueel (Zinnig Noord), het opdragen van de bijeenkomst en het 

vragen van een zegen over de bijeenkomst (Alkmaar en Naarden-Bussum), het ontsteken van het 

licht (Alkmaar en Naarden-Bussum), het maken van een offergebaar (stilte in Alkmaar), bij elkaar 

komen in gemeenschap (Alkmaar, Zinnig Noord, Naarden-Bussum), gezamenlijke maaltijd (Zinnig 

Noord), aanbidding door gebed (Alkmaar, Naarden-Bussum in lied), in gemeenschap muziek maken, 

zingen of dansen (Alkmaar, Zinnig Noord, Naarden-Bussum), rituele verdrijving van dat wat ons 

negatief bezwaart (Zinnig Noord), symbolisch sterven door afgescheiden te worden van de 

gemeenschap (herkenbaar in het verhaal van de spreker in Naarden-Bussum, eenzaamheid in de zaal 

in Zinnig Noord).  

3.4 Samengenomen: ervaringen van kwetsbaarheid en rites de passage 

Dit hoofdstuk opende met het voorstel om voor de zoektocht naar bouwstenen voor een liturgie van 

kwetsbaar leven de structuur van een rite de passage te volgen. In het theoretisch kader werd eerst 

het begrip ritueel verkend en vervolgens werden de kenmerken van rites de passage, van 

overgangsrituelen, nader bestudeerd en beschreven. Ook werd kort ingegaan op mogelijkheden en 

valkuilen bij het ontwerpen van rituelen. Het tweede deel van het hoofdstuk verkende praktijken van 

liturgische bijeenkomsten aan de hand van de structuur van rites de passage. In deze paragraaf 

worden de aspecten van kwetsbaar leven die in hoofdstuk twee werden beschreven in gesprek 

gebracht met de bevindingen van dit hoofdstuk. In hoofdstuk twee hebben we kwetsbaar leven 

geduid met de volgende kenmerken:  
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 kwetsbaar leven kent een dubbele openheid met enerzijds de vatbaarheid voor inbreuken 

van buitenaf en anderzijds de mogelijkheid tot uitreiken naar de wereld; 

 ontregelende ervaringen brengen ons naar de grens van wat nog gedragen kan worden; 

 ontregelende ervaringen zijn openbrekend en potentieel religieus, de emoties die de 

ervaringen oproepen worden uitgedrukt in termen van tremendum et fascinans, 

huiveringwekkend en ontzagwekkend; 

 in het doormaken van een ontregelende ervaring ligt de mogelijkheid van heroriëntatie; 

 bij ontregelende ervaringen zijn het fysiek lichaam en de zintuigen volop betrokken.  

 

Hoe kunnen we deze kenmerken van kwetsbaar leven verbinden met de theorie en praxis van 

rituelen, rites de passage en liturgie? De dubbele openheid is als een prolegomenon voor het denken 

over liturgie en rituelen. De openheid voor elkaar, voor de omgeving en voor de ander maakt liturgie 

en ritueel mogelijk. Ontmoeting is een voorwaarde voor het voltrekken van rituelen, uitreiken naar 

elkaar ligt in de basis van alle drie de projecten, een deelnemer van Zinnig Noord hoorden we het als 

volgt omschrijven: “ik kom hier niet voor het eten, maar voor contact” (Molenaar, 2019).  

In een rite de passage worden deelnemers volgens Szakolczai op gestileerde wijze gebracht 

naar ‘de grens van wat nog gedragen kan worden’, naar een situatie waarin het vertrouwde wordt 

afgelegd en waar openheid is voor een situatie waar ‘vrijwel alles kan gaan gebeuren’ (2009, p. 147). 

Daarin ligt tegelijkertijd het gevaar en is het van belang dat het ritueel en de bijeenkomst op veilige 

wijze door de begeleiders voltrokken wordt. In de casestudy’s kunnen we de stilering van het 

grenskarakter van ontregelende ervaringen herkennen, de mate waarin deelnemers betrokken 

worden verschilt echter sterk. In Alkmaar wordt de herinnering opgeroepen aan de eenzaamheid van 

een volk dat in ballingschap verkeert, bij Zinnig Noord bevindt de deelnemer zich op een gegeven 

moment daadwerkelijk alleen op een kussentje in de ruimte. In lijf en leden wordt voelbaar wat de 

eenzaamheid kan zijn.17 In Naarden-Bussum wordt de grens van wat nog gedragen kan worden 

navoelbaar in de persoonlijke performance van de spreker: in woorden, gebaren, gelaatsuitdrukking 

wordt de eenzaamheid en de verlatenheid van het doormaken van een grenservaring zichtbaar.  

Het openbrekende element van een ontregelende ervaring komt in een rite de passage het 

sterkst naar voren in de liminale fase, maar kan zich in het gehele ritueel tonen. Zoals Hughes 

aangeeft is een openbrekende ervaring pas religieus als deze zodanig geduid wordt (2003, p. 267). In 

de viering in Alkmaar wordt in de overweging gesproken wanneer in een diepe crisis de hemel zich 

                                                           
17

 Ik schrijf hier ‘kán zijn’ omdat niet onderzocht is of deelnemers werkelijk de ervaring hadden van 
eenzaamheid of afgescheidenheid. In het ritueel lag wel de mogelijkheid besloten om het verschil te ervaren 
tussen op jezelf in de ruimte zijn en in de kring in de ruimte zijn.  
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opent. Deze ervaring wordt verteld in het licht van het Bijbelverhaal van Jakob bij de Jabbok uit het 

evangelie volgens Marcus:  

 

Alkmaar “Engelen openen de hemel voor degenen voor wie de hemel juist gesloten bleef … 

Jakob ontwaakt uit zijn slaap. De Eeuwige was hier op deze plaats? … Waar niets meer te 

verwachten leek, is een engel op het toneel verschenen en zet alles in een ander licht.” 

 

In Naarden-Bussum verwoordt de spreker het openbreken niet zozeer in termen van het openbreken 

naar iets dat groter is dan het zelf, misschien eerder een openbreken naar zichzelf.  

 

Naarden-Bussum “Ik dacht hier in deze groep, zoals jullie mij nu zien, dat is hetzelfde zoals 

jullie mij hier zien staan, dit ben ik, er is één ik, er is één [noemt zijn naam], en dat is 

misschien wel de grootste verademing, -- in de termen van adempauze – de grootste 

verademing is dat je gewoon één IK mag zijn van jezelf.” 

 

Kruijff duidt aan het eind van de avond de ervaring door deze te vergelijken met het Bijbelverhaal 

van de graankorrel die in de aarde valt:  

 

Naarden-Bussum “Ik zie het beeld voor me: Eén graankorrel die eenzaam en alleen blijft 

liggen, ongedeeld en ongenaakbaar, versus een graankorrel die - ongewild, maar toch - door 

de diepte heen nieuw leven vindt; die als gevolg daarvan nieuwe vruchten draagt en van 

zichzelf delen kan. Rijker in het leven kan staan. Intiemer ook. Met een mooi cv waar je 

gewoon door heen moet kijken.” 

 

Bij Zinnig Noord zijn vele momenten waarop iets kan openbreken. Omdat deelnemers in dit project 

persoonlijk en zowel fysiek als verbaal worden betrokken in het ritueel, is het geraakt worden en het 

onthullende veel meer bepaald tot de eigen ervaring van de deelnemer, er is geen collectief 

openbrekend moment aan te geven.   

Het volgende kenmerk van ontregelende ervaringen is dat ze mogelijkheid bieden tot 

transformatie. Zien we deze transformerende potentie in rituelen en rites de passage? Transformatie 

kan zich in verschillende gedaantes tonen: er kan nieuw perspectief op de eigen situatie zijn, er is 

wellicht een weg tot verzoening gevonden of een weg tot aanvaarding. Szakolczai verwoordt dit als 

volgt: ‘het participeren in bijeenkomsten helpt deelnemers om zich te realiseren dat iedereen om 

ons heen een vergelijkbaar, en tegelijkertijd een ander gezichtspunt heeft, en dat het delen helpt om 
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nieuw perspectief te zien’(2009, p. 147). Bij Zinnig Noord spreekt Bartling hierover bij het ritueel van 

de ‘biecht’: 

 

Zinnig Noord “We hebben het idee dat het best lastig is om in deze tijd met schuld om te 

gaan. We hebben er geen vorm voor. Dat het natuurlijk lastig en beschamend is, dat sowieso. 

We proberen altijd bij Zinnig Noord om dit soort dingen omhoog te halen: van hoe zit dat 

dan, willen we het er wel over hebben. We zijn allemaal mensen en doen allemaal wel wat. 

En waarschijnlijk kunnen we elkaar een stukje op weg helpen. Volgende gespreksvraag is dan 

ook: hoe voelt dat om te biechten? Voor jezelf maar ook voor de ander? En hoe ga ik om met 

schuldgevoel? Ga je het aan, of ga je het uit de weg?” 

 

Grimes benadrukt de transformerende kracht van rituelen: “even a single rite of passage can divide a 

person’s life into a “before” and “after””(2000, p. 5). Waar een ontregelende ervaring een leven kan 

breken, kan een ritueel het leven helen. Grimes geeft daarbij de kanttekening dat rituelen het sterkst 

werken wanneer zij diepgaand worden beleefd: ‘een wekelijkse kerkdienst beroert ons weliswaar 

tijdelijk maar deze ervaring blijft slechts aan de oppervlakte en transformeert niet blijvend’(2000, p. 

7). Vanuit dit perspectief is voor ontregelende ervaringen die iemand ingrijpend raken wellicht een 

diepgaand ritueel noodzakelijk en kan de wekelijkse liturgie beschouwd worden als een ‘vertrouwd’ 

raken met de ontregeling van het leven. Szakolczai benadert de heilzame werking van rituele 

bijeenkomsten vanuit een ander perspectief: hij geeft aan dat wanneer mensen in een crisis verkeren 

er behoefte is aan ‘modellen’ of voorbeelden die een nieuwe weg wijzen (2009, p. 158). Liturgie en 

rituelen kunnen een dergelijk model bieden als alternatief voor de chaos van de ontregeling, als een 

ordenend principe dat een voorbeeld is tegen de verwarring in. Liturgische bijeenkomsten kunnen 

enerzijds rituelen bieden die behulpzaam zijn bij heling, waarbij bij diepgaande ontregeling gezocht 

kan worden naar specifieke rituelen en bijeenkomsten, en anderzijds dienen als leidend voorbeeld, 

als model voor het door het doormaken van ontregelende ervaringen.  

Het laatste aspect van ontregelende ervaringen betreft de fysieke en zintuigelijke 

betrokkenheid. Rituelen bieden de mogelijkheid om met het gehele wezen van de mens beleefd te 

worden. Rituelen kunnen echter ook voltrokken worden met minimale fysieke betrokkenheid. 

Wanneer de voorganger een kaars aansteekt, zoals in Alkmaar, worden de zintuigen aangesproken in 

het zien van het licht en het ruiken van de kaars, maar blijft het lichaam verder buiten spel. Het 

project Zinnig Eten maakt gebruik van alle zintuigen, met smaak, geur, tast, gehoor, en het gehele 

lichaam dat in beweging wordt gebracht en uitgenodigd wordt tot participatie in de oefeningen en 

activiteiten.  In Naarden-Bussum worden de deelnemers geraakt door de fysieke expressie van de 

emoties wanneer de spreker vertelt over het moment van zijn fysieke, mentale en emotionele 
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ineenstorting 17 jaar geleden. Het gezamenlijk zingen in de bijeenkomst is een belangrijk moment 

van ‘ontlading’ en verbinding (Kruijff, 2019, p. 37). Na afloop blijven veel deelnemers napraten en 

een glas wijn of sap drinken. 

3.5 Tot slot: bouwstenen voor een liturgie van kwetsbaar leven 

In de voorgaande paragrafen hebben we aan de hand van theoretische verkenningen van het begrip 

‘ritueel’ en meer specifiek het begrip ‘overgangsritueel’ en vanuit de praxis van liturgische 

bijeenkomsten rituele elementen opgespoord die dienstbaar kunnen zijn aan een liturgie van 

kwetsbaar leven. We hebben gezien dat de notie van de rite de passage een zinvol handvat kan zijn 

bij het vormgeven van liturgische bijeenkomsten. De basisstructuur van een grenservaring is 

herkenbaar een rite de passage. Van daaruit hebben we voorgesteld om een liturgie van kwetsbaar 

leven te structureren volgens de contouren van een rite de passage. De bouwstenen die we hebben 

opgedelfd kunnen we als volgt omschrijven: de opbouw van een liturgische bijeenkomst kan 

geschieden in navolging van de opbouw van een rite de passage, waarbij aandacht is voor de drie 

kenmerkende fasen, de afscheiding, de liminale fase en de fase van incorporatie. Voor het 

vormgeven van liturgische bijeenkomsten staan verschillende elementen ter beschikking: elementen 

van reiniging, opdragen, gezamenlijk zingen, dansen, oefening in vertrouwen, tafelgesprekken, het 

ontsteken van het licht, een offergebaar, gezamenlijke maaltijd, gebed, in gemeenschap muziek 

maken, rituele verdrijving van dat wat ons negatief bezwaart, symbolisch sterven door afgescheiden 

te worden van de gemeenschap, beleving van verzoening. De genoemde rituele elementen zijn 

ontleend aan de theorie over overgangsrituelen en uit het veldwerk dat verricht is voor deze scriptie. 

Er is kort ingegaan op de valkuilen die op kunnen treden bij het vormgeven en uitvoeren van rituelen.  

4 Liturgische theologie  

4.1 Inleiding 

Op zoek naar bouwstenen voor een liturgie van kwetsbaar leven hebben we de eerste twee 

deelvragen van deze scriptie verkend. De kenmerken van kwetsbaar leven zijn beschreven in 

hoofdstuk twee en rituele elementen voor een liturgie zijn met behulp van literatuurstudie en 

veldwerk opgedelfd in hoofdstuk drie. De derde deelvraag voor de zoektocht naar bouwstenen voor 

een liturgie heeft als context de liturgische theologie:  

 

 Hoe kan de liturgische theologie behulpzaam zijn bij de theologische reflectie op de 

praxis van een liturgie van kwetsbaar leven en bij de beschouwing van de liturgische 

praktijk als bron voor een systematische theologie van kwetsbaar leven? 
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Systematisch theologische reflectie heeft als gebruikelijke bronnen de schrift en de traditie, de 

liturgische theologie echter beschouwt de liturgische praktijk als bron hetgeen een relatief nieuwe en 

onbekende benaderingswijze is in de systematische theologie (Geldhof, 2010, p. 155). Liturgie wordt 

volgens Geldhof eerder gezien als handelingspraktijk, als ‘toepassing’ van de theologie, dan als bron 

en vindplaats van theologie (2010, p.155). Deze scriptie heeft haar inspiratiebron in de 

ervaringsgerichte theologie waar Anbeek een aanzet voor doet: 

 

Ik pleit voor een interlevensbeschouwelijke theologie die bestaat uit het systematisch 

onderzoeken van ontregelende en openbrekende ervaringen. Wat wordt zichtbaar op 

existentieel, spiritueel en moreel gebied als wij ervaringen van kwetsbaarheid, fragiliteit en 

aanraakbaarheid als bron van theologie nemen? (2018b, p. 27) 

 

Wanneer ervaringen bron zijn van theologiseren, zoals Anbeek presenteert, kunnen ook de 

ervaringen in de liturgie tot bron van theologie zijn. De liturgische theologie merkt op dat er een 

‘rituele wending’ in de theologie is met een herwaardering voor ritueel, contemplatie en gebed en 

een herontdekking van het geleefde geloof als bron van theologie, waarbij de vraag wordt gesteld  

‘Wat verandert er daadwerkelijk systematisch-theologisch als je het geleefde geloof als een bron 

voor de theologie beschouwt?’18 De liturgische theologie staat nog in de kinderschoenen en de 

benaderingswijzen die besproken worden vooral, zoals de auteurs zelf aangeven, als een zoektocht 

naar perspectieven en methoden gezien moet worden (Cowan, 2019, p. 273; Geldhof, 2010, p. 175; 

Jennings, 1982, p. 111). De term Liturgical Theology ‘liturgische theologie’ is afkomstig van de 

theologen Alexander Schemann, Aidan Kavanagh en David Fagerberg die vaak in één naam genoemd 

worden als grondleggers van de klassieke, of zoals zij zelf aangeven ‘genuine’, liturgische theologie 

(Geldhof, 2010, p. 155). De drie theologen beschouwen de liturgie als theologia prima: er is geen 

theologie buiten de liturgie, de praktijk van de liturgie is de norm voor theologie en liturgie gaat vóór 

dogma (Geldhof, 2010, p. 163). Kavanagh introduceert een fictieve Mrs. Murphy en benoemt haar 

tot primair theoloog (Hughes, 2003, p. 232). De liturgische bijeenkomst, de celebrerende 

gemeenschap, is de primaire locus van de theologie, de academische reflectie is volgens Kavanagh 

secundair (Geldhof, 2010, p. 162). Met deze opvatting wordt de liturgische praxis in het hart van de 

theologie geplaatst. Voor Schmemann-Kavanagh-Fagerberg is de reflectie secundair, gaat het primair 

om doing, latere liturgisch theologen echter benadrukken, zoals we hieronder zullen zien, het belang 

                                                           
18 Deze vraag stond centraal op het congres in januari 2019 van de recent opgerichte Vereniging voor 
Theologie. www.vvth.org geraadpleegd december 2018.  
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van reflectie en houden zich bezig met het fenomeen van meaning ‘betekenisgeving’, en plaatsen dit 

proces in de context van de postmoderne cultuur.  

Voor deze scriptie betrek ik de theologische reflectie bij de zoektocht naar bouwstenen voor 

een liturgie van kwetsbaar leven: door de dialoog tussen de praxis van de liturgie en de theologie 

ontstaat een hermeneutische cirkel die zowel recht doet aan de betekenis die besloten ligt in 

liturgisch handelen als aan de oriënterende en explorerende taak van de systematische theologie. 

Voor de beantwoording van de derde deelvraag wil ik vier liturgische theologische benaderingswijzen 

presenteren en in de slotparagraaf §4.6 evalueren wat deze benaderingen kunnen betekenen voor 

enerzijds een liturgie van kwetsbaar leven en anderzijds een theologie van kwetsbaar leven. Het 

eerste perspectief wordt in § 4.2 geschetst aan de hand van het artikel ‘On Ritual Knowledge’ (1982) 

van systematisch theoloog Theodore Jennings. Dit artikel verkent rituele handelingen vanuit het 

gezichtspunt dat handelingen fungeren als bron van inzicht en kennis. De ontsluiting van deze bron 

ligt in de participatie aan het ritueel, de kennis en inzicht kunnen slechts in het ritueel, in de 

handeling, ontdekt worden (Jennings, 1982, p. 111). Hiermee staat Jennings dicht bij de benadering 

van de ‘oorspronkelijke’ liturgische theologie van Schmemann-Kavanagh-Fagerberg waarbij het 

primaat ligt op doing, het doen en het handelen. Een tweede benadering wordt beschreven in § 4.2, 

deze benadering zoekt naar de methodische duiding van de betekenis van liturgie en ritueel. 

Verschillende theologen, zoals Moyaert (2014), Nichols (1994) en Zimmermann (1999), brengen naar 

voren dat de hermeneutiek van Paul Ricoeur, oorspronkelijk gearticuleerd voor de bestudering van 

teksten, vruchtbaar kan zijn voor het verstaan van liturgische rituelen. Voor de beschrijving van een 

derde positie in § 4.4 ga ik uit van Graham Hughes’ benadering zoals beschreven in zijn boek Worship 

as Meaning: A Liturgical Theology for Late Modernity. Rituoloog Grimes beschrijft het proces van het 

ontwerpen van een ritueel als een omtrekkend en aftastend proces: ‘So you wait, attend, 

contemplate, watch, see what emerges’ (2000, p. 12). Zo verging het mij bij het schrijven van deze 

scriptie. In de loop van het proces kwam het bovengenoemde boek op mijn pad waarin Hughes de 

vraag stelt: ‘How can God make sense for people formed within late modern religious 

disenchantment? ’(2003, p. 255). In het antwoord op deze vraag articuleert Hughes twee noties: ten 

eerste ‘het fenomeen van grenservaringen’ en ten tweede ‘religieuze overtuiging als veronderstelde 

naïviteit’ (2003, p. 255). Tot mijn verrassing verbindt Hughes de betekenis van de liturgie met 

ontregelende ervaringen. Een kritiekpunt op publicaties over liturgische theologie laat zich 

weergeven in de woorden van Spinks (2004) in een recensie van het boek Worship as Meaning:  

 

As with much writing on liturgical theology, it would be helpful to have seen how this may or 

may not work out in a sustained analysis of a particular act of worship, and some reflections 

on what meanings were articulated by the worshippers themselves. (p. 794) 
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Als antwoord op de door Spinks geconstateerde omissie, namelijk het ontbreken van door 

deelnemers zelf gearticuleerde betekenissen, wordt in § 4.5 een vierde perspectief geschetst aan de 

hand van de dissertatie van Nelson Robert Cowan (2019) Liturgical biography as liturgical theology: 

co-constructing theology at Hillsong Church, New York City. Cowan presenteert de methode van 

‘liturgische biografie’ als een mogelijke tussenweg tussen de twee benaderingen van liturgische 

theologie als doing en making (Cowan, 2019, p. 36). In de volgende paragrafen worden 

achtereenvolgens de vier verschillende benaderingswijzen besproken en zo mogelijk verbonden met 

praktijkvoorbeelden uit de casestudy’s. 

4.2 Theodore Jennings ‘On Ritual Knowledge’ 

Volgens systematisch theoloog Jennings is ritueel ‘above all a pattern of action’ (1982, p. 111). Voor 

een theologie die zich bezig houdt met rituelen en liturgische praktijk betekent dit dat studie en 

onderzoek zich moeten concentreren op handelingen en handelingspatronen (Jennings, 1982, p. 

111). Het is voor het begrijpen van een ritueel volgens Jennings van belang te reflecteren op de 

‘noetic function’ ervan, in de handelingen van een ritueel ligt kennis besloten: ‘ritueel is één van de 

vele manieren waarop de mens zijn wereld verklaart en construeert’ (1982, p. 112). Jennings 

bespreekt drie aspecten van deze rituele kennis: ten eerste is een ritueel zelf een proces van 

verkennen en ontdekken van wat de juiste handeling is en welke volgorde van handelingen het 

meest passend is (1982, p. 112). Het tweede lerende aspect is dat er door de participatie in een 

ritueel kennis wordt verkregen over ‘hoe het in de wereld is’, het ritueel handelen als voorbeeld voor 

het handelen in de wereld (Jennings, 1982, p. 113). En ten derde beschouwt Jennings een ritueel als 

een presentatie ván het ritueel en van de deelnemers ten overstaan van een ‘observer’, ‘waarnemer’ 

(1982, p. 113). De drie elementen van de noetic function van het ritueel worden in deze paragraaf 

besproken en toegelicht met voorbeelden uit de casestudy’s.  

Een ritueel vormgeven en uitvoeren is een zoekend proces, net als een regisseur van een 

toneelstuk al studerend steeds met de acteurs zoekt naar de juiste afstemming beweging, plaats en 

tekst (Jennings, 1982, p. 114). Het niet zeker weten, het tastend werken is inherent aan een ritueel: 

in elk ritueel is een liminale fase, een onbekend gebied van openheid. En dit kenmerk van een ritueel, 

zegt Jennings, geeft de mogelijkheid tot inzicht en transformatie (Jennings, 1982, p. 115). Dit tastend 

zoeken gebeurt met name met lichaam en zintuigen: zoals de voet bij het dansen zoekt naar de juiste 

volgende stap, zo leert de mens door de fysieke deelname in het ritueel ‘de volgende stap’ kennen 

(Jennings, 1982, p. 115). De wereld en de plaats van de deelnemende persoon daarin wordt in het 

ritueel verkend en gekend, niet door het ritueel te observeren maar door te participeren in de 

handelingen en acties. In het ritueel is wordt niet het beeld van de wereld geschilderd, maar in het 
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ritueel wordt de wereld gegrondvest (Jennings, 1982, p. 116). Degene die deelneemt in het ritueel 

verwerft inzicht hoe de wereld ‘is’, dit is existentiële ontologische kennis (Jennings, 1982, p. 121). Als 

voorbeeld kunnen we een situatie in Naarden-Bussum nader beschouwen. Het programma 

Adempauze heeft plaats in de kerkzaal van de remonstrantse kerk. Bij de voorgaande edities van 

Adempauze werden bij de inrichting van de ruimte de stoelen dwars op het liturgisch centrum 

geplaatst. De vleugel en de muzikanten stonden achter de rijen stoelen. Kruijff heeft de inrichting van 

de ruimte veranderd zodat de stoelen richting het liturgisch centrum staan met de vleugel naast de 

spreker waardoor ook de muzikanten in de kring van aanwezigen zijn betrokken (Kruijff, 2019, p. 31). 

In de bijeenkomst wordt de bijzondere interactie van het ‘aan elkaar verschijnen’ en het delen in 

elkaars kwetsbaarheid tot in het fysieke mogelijk en zichtbaar gemaakt. Bezoekers, spreker, 

muzikanten en voorganger zijn als een ronde cirkel verbonden. Al zoekend en tastend heeft Kruijff, in 

samenspraak met de muzikanten een ‘kloppende’ opstelling van de actoren in het ritueel gevonden 

(Kruijff, 2019, p. 32). In de opvatting van Jennings is dit zoekende proces het opdoen van existentiële 

kennis, kennis over hoe je je ten opzichte van elkaar positioneert in de wereld. 

Een tweede aspect van de verwerving van inzicht door een ritueel ligt in de overdracht van kennis 

(Jennings, 1982, p 117). Ritueel handelen fungeert volgens Jennings, als een voorbeeld, een sjabloon, 

voor het handelen in de wereld. Waar een handeling zich in een liturgische omgeving gestileerd 

presenteert, fungeert het als voorbeeld van waarachtige handeling voor de wereld, waarbij de 

deelnemer ervarend leert door de fysieke participatie in het ritueel, door nabootsing en door 

wederzijdse beantwoording (Jennings, 1982, p. 119). Hier kunnen we de eerder beschreven situatie 

uit Zinnig Noord in herinnering nemen.  

 

Zinnig Noord Weer worden de deelnemers uitgenodigd om naar de kerkzaal te gaan. Door de 

onbestemde tussenruimte naar de kerk. Muziek klinkt: ‘Bleibet hier und wachet mit mir’. 

Begeleidend teamlid zingt mee. Deelnemers gaan op de grond zitten op kussens of als dat 

niet gaat op een stoel, ieder verspreid in de ruimte. De deelnemers zingen ook zachtjes mee. 

Dan gaat begeleidster in klanken zingen. De deelnemers zijn nu stil. Na een tijd staat 

begeleidster op en loopt aandachtig rond. Ze gaat uiteindelijk naast iemand zitten. Langzaam 

gaat deze persoon meezingen. Er ontstaat samenklank. Begeleidster helpt de deelnemer 

opstaan, ze neemt de tijd om iedereen een voor een langs te gaan. Deelnemers worden door 

haar een kring in geleid. Uiteindelijk staat iedereen in de kring.  

 

Het ritueel van Zinnig Eten doet een voorstel hoe de eenzaamheid van schuld overkomen kan 

worden. Door een spel van uitnodiging en response ontstaat een patroon van verzoening: de eenling 

wordt in de gemeenschappelijke kring geleid. Begeleidster nodigt uit en de deelnemer antwoordt. Dit 



47 
 

moet, zoals Jennings benadrukt, een vrij en open antwoorden zijn om een waarachtig voorbeeld voor 

de wereld te kunnen zijn (1982, p. 119). 

Het derde kenmerkende van een ritueel is volgens Jennings, dat het opgevoerd wordt voor 

een observer, een ‘waarnemer’ die het ritueel niet alleen ziet, maar ook bevestigt en goedkeurt 

(1982, p. 113). Jennings beschrijft dat er verschillende rollen zijn in de uitvoering van een ritueel, 

waarbij wellicht ook een exterieure deelnemer is (1982, p. 123). In Alkmaar is er aan het begin van de 

viering een openingsgebed gericht naar een niet aanwezige derde: 

 

Alkmaar “Gij Ene, vriendschap voor mijn benauwde ik. Zo buig ik mij naar waar ik jou 

vermoed, nu hier, dan daar.”  

 

Jennings benadrukt dat de verschillende deelnemers zich aan elkaar bekend maken met betrekking 

tot de rol die zij in het ritueel vervullen en elkaar, of de onbekende derde, uitnodigen om het ritueel 

te beantwoorden, er in te participeren of het te vervullen. In Naarden-Bussum waar de spreker zijn 

verhaal van zijn burn-out vertelt, is Kruijff de waarnemer, of misschien in dit geval beter ‘luisteraar’: 

zij luistert het verhaal tevoorschijn en valideert het door het in het grotere verhaal  te plaatsen. 

Jennings beschrijft het als volgt: 

 

The ideal observer of ritual action is not the removed or detached observer. Instead, this 

observer is one who not only sees, but one who does – whose action will in some way extend 

or continue the ritual action itself and thereby “validate” it. (1982, p. 123) 

 

Uit deze voorbeelden en uit de verkenning van Jennings hebben we het inzicht gekregen dat 

vanuit rituelen kennis oprijst over wat juist en kloppend is in het ritueel. Deze kennis ontsluit zich 

door fysieke deelname aan de praxis van het ritueel. Daarnaast hebben we gezien dat een ritueel kan 

dienen als sjabloon voor het ‘zijn in de wereld’. Jennings benadrukt dat rituelen verkend moeten 

worden als performance, als handeling, waarbij het lichaam het principe is van het lerende aspect 

dat kenmerkend is voor rituelen. Deze benadering sluit aan bij de conclusies uit hoofdstuk 3 dat het 

fysieke en zintuiglijke aspecten zijn van een liturgie van kwetsbaar leven en kan derhalve als zinvol 

worden beschouwd voor het verder liturgisch theologisch doordenken van een liturgie van 

kwetsbaar leven. De notie echter van Jennings, dat het fysieke een lerend vermogen heeft, wordt in 

het artikel niet verder onderbouwd met onderzoek vanuit de filosofie of psychologie. Geldhof (2010) 

zegt over deze beperking van de discipline van de liturgische theologie: ‘ik denk dat de filosofische 

onderbouwing van liturgische theologie verbetering behoeft’ (p. 174). Anbeek  reikt voor het 

doordenken van het fysiek en zintuiglijk aspect van de theologie de psycholoog William James (1842-



48 
 

1910) aan (Anbeek & De Jong, 2013, p. 38). De filosoof Kevin Schilbrack (2004) biedt in het boek 

Thinking through Rituals: Philosophical perspectives een breed zicht op het aspect van embodiment 

voor verder onderzoek van dit thema. Jennings kan in het spectrum van liturgisch theologische 

benaderingen geplaatst worden dicht bij de theologen die het doing van de liturgie onderstrepen. De 

hermeneutische methode die in de volgende paragraaf besproken wordt zal daar tegen in brengen 

dat het gaat om meaning, om betekenisgeving waarbij de context van de deelnemer mede een rol 

speelt.  

4.3 Paul Ricoeur Le symbole donne à penser 

De ontsluiting van betekenissen in een tekst, de interpretatie van teksten, wordt geadresseerd in de 

hermeneutiek. In de liturgische theologie waar het gaat om de ontsluiting van betekenissen in de 

liturgie gaat het echter niet alleen om de duiding van teksten maar ook om de duiding van rituelen. 

Verschillende theologen19 zien in de benadering van Paul Ricoeur aanknopingspunten om zijn 

methode van hermeneutiek toe te passen op rituelen in de liturgie als een hermeneutiek van 

performance. Een hermeneutische benadering begint net als in de rituologie met observatie en 

beschrijving van de handeling en uitvoering van het ritueel. Maar, schrijft Moyaert, zoals een 

rituoloog het ritueel wil beschrijven en uitleggen zo zoekt de hermeneut naar de betekenis van een 

ritueel (2017, p. 190). Ricoeur noemt dit een waagstuk omdat degene die het ritueel interpreteert 

niet zelf buiten spel kan blijven, maar slechts in het participeren betekenis kan opdelven. De 

onderzoeker moet zich uiteenzetten met de vragen: wat doet dit ritueel met mijn bestaan, waar 

daagt het zekerheden uit, of breekt het daarin in? (Moyaert, 2017, p. 190). Net als Jennings 

articuleert Ricoeur de noodzaak van actuele participatie in het ritueel om de betekenis te kunnen 

ontsluiten. Echter Ricoeur benoemt dat betekenisgeving altijd plaats vindt binnen een context van 

reeds voorhanden zijnde betekeniskaders (Moyaert, 2017, p. 189). Betekenisgeving is een dialogisch 

proces tussen dat wat zich toont in het ritueel en het verstaanskader van de participant. Aan de hand 

van het artikel ‘Le symbole donne á penser ’ (1959) beschrijf ik de stappen voor een hermeneutisch 

verstaan volgens Ricoeur. Symbolen kunnen beschouwd worden als tekst maar ook materieel en 

ritueel. De titel van het artikel Le symbole donne á penser geeft aan: het symbool is er als eerste, het  

symbool ‘geeft’, daarna vindt reflectie plaats. Betekenisgeving vindt plaats in een cirkel die begint in 

het eerste verstaan, daarna volgt de reflectie met het denken, hetgeen resulteert in een verdiept 

verstaan. Deze hermeneutische cirkel is een steeds voortgaande beweging. Symbolen, zegt Ricoeur, 

                                                           
19

 Zie: J.A. Zimmermann (1999) Liturgy and Hermeneutics. M. Moyaert (2017). Ricoeur and the Wager of 
Interreligious Ritual Participation. International Journal of Philosophy and Theology. B. Nichols (1994). Liturgical 
Hermeneutics: Interpreting Liturgical Rites in Performances (Unpublished doctoral dissertation) 
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hebben een dubbele intentie: ze ‘geven’ ten eerste een letterlijke betekenis en vervolgens een meer 

omfloerste betekenis: 

 

Zinnig Noord Daar staat een van de begeleiders achter een grote kom met bloemblaadjes 

onderin. Een teamlid schenkt warm water over de handen. Er ligt een stapeltje handdoeken 

klaar. “Hier, droog maar af”.  

 

Bij binnenkomst van de eetzaal is er een mogelijkheid om de handen wassen. Het is een ritueel, niet 

een gewoon handen wassen, dat zou in de keuken bij de kraan plaats kunnen vinden. Hier is het 

handen wassen geritualiseerd door het gebruik van een mooie kom met bloemblaadjes, door het 

schenken van het water door het begeleidend teamlid. Het water in het ritueel is een symbool. De 

dubbele intentie van het symbool volgens Ricoeur toont zich als volgt: het symbool ‘water’ heeft 

enerzijds een letterlijke betekenis in deze context, namelijk de reinigende werking. Vuile handen 

worden schoon gewassen. Een tweede intentie van het symbool ‘water’ ontsluit zich wanneer met 

het denken gereflecteerd wordt op het begrip water (Ricoeur, 1959, p. 61). De reflectie zoekt naar 

betekenis te midden van een wereld van mogelijke betekenissen, waarbij de context van degene die 

reflecteert een grote rol speelt. Iemand die de bijbel kent, denkt misschien aan de voetwassing van 

Jezus, of aan het wassen van de handen in onschuld van Pilatus. Voor wie in een ziekenhuis werkt, 

heeft het handen wassen wellicht een meer praktische connotatie. Andere associaties kunnen zijn 

‘stroming’, ‘beweging’, of ‘dreiging’, ’zondvloed.’ De derde stap, die volgens Ricoeur uitgaat boven de 

hermeneutische cirkel, is het aangaan van het ‘waagstuk’ van het creëren van een nieuwe betekenis, 

een betekenis die existentieel verbonden is met het eigen bestaan (Ricoeur, 1967, p. 355). Terwijl 

begeleidster water over mijn handen schenkt, overvalt me een ontroering: ik open mijn handen en 

iemand schenkt mij dit warme water. Het water stroomt over mijn handen en wast de inspanning 

van de afgelopen dag en de lange reis af. Ik voel me welkom. In het ritueel heeft niet alleen het water 

als symbool betekenis, de warmte ervan en het gebaar van schenken hebben eveneens betekenis. Ik 

ervaar de kwaliteit van gave en overgave, van schenken, van ontvangen en ontvangen worden. De 

kwetsbare mens wordt ontvangen met warmte en aandacht, deze mens met zijn open handen wordt 

verwelkomd en aanvaard.  

De hermeneutiek van Ricoeur hebben we toegepast op een niet-tekstueel symbool. De 

ervaring laat zien dat deze benadering enerzijds de betekenis verheldert maar dat voor een meer 

specifieke toepassing van deze hermeneutische methode op rituele handelingen gezocht moet 

worden naar hoe de fysieke en zintuiglijke elementen in de methode betrokken kunnen worden. Een 

beschouwing van het symbool water kan volgens de hermeneutiek van Ricoeur op abstracte wijze 

plaatsvinden. Voor de hermeneutiek van religieuze praktijken is het echter van belang, formuleert 
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Moyaert, om juist te kijken naar het momentane, naar dat wat zich op dat moment, op die tijd 

afspeelt (Moyaert, 2017, p. 193).  

4.4 Graham Hughes Worship as Meaning 

Voor theoloog Graham Hughes is betekenisgeving de centrale vraag in de liturgische theologie. 

Hughes begint zijn boek met een beschrijving van een bezoeker die de kerkruimte binnen komt en 

zich vragen stelt naar de betekenis van de ruimte, de indeling, de temperatuur van de ruimte, de 

attributen, de kleuren, het licht, de gebaren, de kleding, de teksten, de gezichtsuitdrukkingen. Heeft 

dit betekenis en wat is die betekenis? (Hughes, 2003, p. 12). Hughes gaat vervolgens in op het proces 

van betekenisgeving in een postmoderne omgeving en benadrukt dit proces altijd binnen een 

bepaalde context plaatsvindt: mensen geven betekenis aan iets vanuit de betekenissen die hen ter 

‘beschikking’ staan (2003, p. 17). In het middengedeelte van het boek werkt Hughes uitgebreid de 

semiotiek van Pierce uit om de tekens van de liturgie te verstaan. Dit lijkt net als de hermeneutiek 

van Ricoeur een mogelijke weg voor het vinden van betekenis in de liturgie. Deze semiotische 

benadering zal in deze scriptie niet verder besproken worden.20 Het derde deel van het boek noemt 

Hughes een verkenning van de liturgische theologie (2003, p. 219 e.v.). Hughes zoekt een weg om de 

theologie van de liturgie te ontsluiten. Hij evalueert daartoe eerst verschillende benaderingen van de 

liturgische theologie: ten eerste bekritiseert hij de klassieke liturgische theologie van onder andere 

Schmemann-Kavanagh-Fagerberg (hier besproken in § 4.1)(2003, p. 225). Hughes spreekt tegen dat 

liturgie ‘onmiddellijk’ beleefd kan worden: betekenisgeving vindt altijd plaats binnen de moderne 

context (2003, p. 232). Hughes noemt dit ‘onmiddellijk’ beleven onder verwijzing naar Paul Ricoeur 

een naïviteit die de moderne mens niet meer kent (2003, p. 232). Een mens in de moderne tijd 

reflecteert, twijfelt, denkt na in het proces van betekenisgeving (Hughes, 2003, p. 233). Ook over de 

benadering van het liberaal protestantisme is Hughes kritisch: weliswaar plaatst deze richting de 

mens in zijn moderne context, maar is in dat proces volgens Hughes, de heiligheid, het bijzondere 

van de liturgie kwijt geraakt (2003, p. 250). De immanente benadering van God leidt er toe dat 

kerkdiensten vooral een voortzetting en bevestiging van het gewone leven zijn geworden, waarbij 

met name humanistische immanente waarden worden gekoesterd (2003, p. 56). Hughes zoekt een 

uitweg uit de richtingen die hij karakteriseert als ‘ orthodox kinderlijk geloof’ van de klassiek 

liturgische theologen en het liberale protestantse stroming waarbij het heilige ‘ten onder is gegaan in 

modernisme’ (Hughes, 2003, p. 254). De weg die wel tot een werkelijke liturgische theologie leidt 

                                                           
20 Dit hoofdstuk van deze scriptie verkent een aantal methodes in de liturgische theologie en evalueert of deze 
dienstbaar kunnen zijn voor het theologiseren van de liturgische praktijk. De semiotische benadering is net als 
de hermeneutische benadering een ‘sleutel’ om betekenissen te ontsluieren. Voor deze scriptie heb ik besloten 
om de diversiteit van benaderingen te presenteren. Voor deze paragraaf concentreer ik me op het laatste 
gedeelte van het boek vanwege het voorstel van Hughes om limit experiences tot hart van de liturgische 
theologie te maken. 



51 
 

volgens Hughes ligt in de vraag hoe ‘God betekenis kan hebben voor mensen die leven in een 

postmoderne tijd van onttovering’ (2003, p. 255). Het antwoord op die vraag omvat volgens Hughes 

een proces van twee stappen. Ten eerste gaat Hughes uit van de algemene ervaring van 

kwetsbaarheid van de mens. Juist in grenservaringen ligt volgens Hughes de mogelijkheid om te 

ervaren dat wat van ultiem belang is (2003, p. 258). Wanneer de ervaring van being on the edge zoals 

Hughes het noemt ingebracht wordt in het theologisch discours ontstaat er liturgische theologie: niet 

vanzelfsprekend heeft een grenservaring een theologische dimensie, slechts wanneer deze in 

theologische termen geduid wordt (2003, p. 257). Hughes verwijst naar theoloog Langdon Gilkey die 

een tweestappenplan heeft voorgesteld: ervaringen van ultimititeit die in een geseculariseerde 

omgeving simpelweg geïnterpreteerd worden als angst en onrust worden tot theologie door ze in te 

brengen in de traditie in  ‘symbolische en mythische betekeniskaders’ (Hughes, 2003, p. 260). Dit zou 

het uitgangspunt voor liturgie moeten zijn volgens Hughes: de menselijke gevoelens van 

verwondering, ontzetting, vrees, onrust en de chaos van het staan aan de afgrond wanneer de mens 

geconfronteerd wordt met de gebrokenheid van het bestaan (2003, p. 295). In de casestudy’s zien 

we de volgende voorbeelden. In Naarden-Bussum verbindt Kruijff het verhaal van de burn-out van de 

spreker met de evangelievertelling over het zaad dat af moet sterven om tot bloei te komen. 

 

Naarden-Bussum Kruijff: “Ik moest in de voorbereiding met jou [spreker] naar deze avond 

toe denken aan een gelijkenis uit de Bijbel. Jezus zegt tegen zijn leerlingen:  

Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij 

sterft draagt hij veel vrucht.  

 

Bij Zinnig Noord wordt de ontregelende ervaring van verraad en schuldgevoel niet in religieuze 

termen geduid maar puttend uit de traditie begeleid met een biechtritueel.  

 

Zinnig Noord Begeleidend teamlid: “Wat zijn jouw schuldgevoelens. Waar voel je je schuldig 

over? Vroeger was het gebruikelijk dat je met je schuldgevoelens naar de kerk kon gaan. Dat 

kon je van je af biechten. Maar nu doen we dat niet meer, we blijven er misschien mee 

lopen. We hebben bedacht dat we vanavond allemaal op een briefje schrijven. één ding waar 

jij je schuldig over voelt. Als een soort biecht. En daarna doen we ze in een schaal en dan 

lezen we ze omstebeurt voor, we delen de biecht met elkaar. Om ook eens te horen dat het 

helemaal niet zo gek is om je schuldig te voelen en dat anderen dat ook wel eens hebben.” 

 

Grenservaringen bevinden zich volgens Hughes zowel in het dagdagelijks leven als in het gebied van 

het onbekende en zijn bij uitstek ervaringen waarin iets openbreekt (2003, p. 286). De adressering 
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van deze ervaringen in de liturgie is de tweede voorgestelde stap volgens Hughes: de 

grenservaringen worden voorgelegd aan een ‘vermoede Andere’ (2003, p. 283). Anders dan een 

geïntensiveerde ervaring in het dagelijks leven, bijvoorbeeld extatische vreugde na een 

onvoorstelbaar doelpunt in een sportwedstrijd, heeft blijdschap in de liturgie een ‘adres’ in wat 

Hughes noemt de ‘Ander’ (2003, p. 282). Deze Ander is zelf ook grensgebied, grens van het kenbare, 

het maakt liturgie in zichzelf tot een waagstuk (Hughes, 2003, p. 283). De postmoderne mens kent de 

eerste naïviteit niet meer, maar geeft zich over aan een veronderstelde naïviteit, volgens Hughes 

(2003, p. 276).  

 In het werk van Hughes zien we een schets van een liturgische theologie die geënt is op de 

menselijke ervaringen van being on the limit. Het boek werkt het thema op een diepgaande manier 

uit, hier is slechts gepoogd de kern van het betoog weergegeven. Voor de reflectie op een liturgie 

van kwetsbaar leven is het een bron van inzicht. Zoals we hierboven gezien hebben vraagt Hughes 

zich aan het begin van zijn boek af wat voor betekenis een willekeurige bezoeker geeft aan de 

elementen van een liturgische viering. Daarmee sluit Hughes aan bij de klassieke liturgisch theologen 

Schmemann-Kavanagh-Fagerberg die de kerkbezoeker als primaire theoloog ten tonele voeren 

(2003, p. 232). De kritiek op het boek van Hughes is het ontbreken van concrete ervaringen van 

bezoekers. Dit constateert ook theoloog Nelson Robert Cowan en als uitweg uit een te reflectieve 

positie van de liturgische theoloog presenteert Cowan de methode van de liturgical biography 

‘liturgische biografie’ (2019).  

4.5 Nelson Cowan Liturgical Biography 

Cowan zoekt in zijn proefschrift Liturgical Biography as Liturgical Theology: Co-constructing Theology 

at Hillsong Church, New York City een methode voor een liturgische theologie die recht doet aan de 

concrete ervaringen van kerkbezoekers en wendt zich naar twee individuele deelnemers aan 

vieringen in de Hillsong Church in New York City. Deze bezoekers maakt Cowan tot ‘theologen’ en 

aan het slot van zijn onderzoek presenteert Cowan twee ‘theologies’ op basis van gesprekken, 

interviews, veldwerk en dagboeken van de twee kerkgangers  (2019). Op deze wijze beschouwt 

Cowan de kerkbezoeker als primair theoloog, net als Kavanagh zijn ‘Mrs. Murphy’ als eerste norm 

voor de theologie beschouwt, bij Cowan gaat het echter om werkelijke mensen21, bij Kavanagh om 

een fictieve kerkbezoekster (2019, p. 8). Liturgische theologen beschouwen volgens Cowan de 

ervaringen van bezoekers vooral als ‘bronmateriaal voor secundaire liturgisch theologische reflectie, 

maar niet als liturgical theology proper’ (2019, p. 7). De methode die Cowan voorstelt streeft ernaar 

recht te doen aan de waarnemingen, woorden, aantekeningen, gevoelens, ervaringen, die de twee 

individuele bezoekers zelf aanreiken. Cowan maakt gebruik van het begrip ‘rizoom’ om de 

                                                           
21 Cowan spreekt van bodies om aan te geven dat het om reële mensen van vlees en bloed gaat (2019, p. 7).  
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complexiteit van de gebeurtenissen, ervaringen, handelingen, geluiden, geuren, bewegingen, 

woorden, gebouw, omgeving, inrichting, voorganger, medekerkgangers, attributen in een liturgische 

bijeenkomst aan te geven (2019, p. 11). Cowan omschrijft het concept rizoom van Gilles Deleuze en 

Félix Guattari als ‘een wortelstelsel dat zich onder de aarde bevindt, dat de ongerichtheid, 

betekenisloosheid en de openheid voor gelijkwaardige relaties weergeeft’ (2019, p. 10-11). Er 

gebeurt zoveel en zoveel tegelijkertijd in een liturgische bijeenkomst dat betekenissen volgens 

Cowan niet met één liturgisch theologische methode te duiden zijn, dit zou de complexiteit van 

ervaringen tekort doen (2019, p. 11). De methode van de liturgische biografie, stelt Cowan voor, doet 

recht aan de veelkleurigheid van ervaringen van bezoekers en maakt deze tot ‘liturgical theology 

proper‘ (2019, p. 11).  Data voor het proefschrift werden verkregen door etnografisch veldwerk 

gedurende vier maanden bij de wekelijkse Hill Songviering die gehouden wordt om half acht 

zondagmorgen. Cowan woonde de bijeenkomsten als deelnemende waarnemer bij en had na afloop 

een uur met beide geselecteerde kerkgangers interviews, beide kerkbezoekers hielden een dagboek 

bij (2019, p. 15). Vanuit de positie van wetenschapper en theoloog brengt Cowan zijn 

methodologische en theologische kennis in, maar ín de samenwerking met de twee kerkbezoekers, 

worden de ervaringen van deze twee primair theologen verwoord en geordend, Cowan noemt dit co-

constructing theology (2019, p. 17). In het onderzoeksveld van de liturgische theologie schaart 

Cowan zichzelf onder de theologen die meer waarde hechten aan de vraag naar het doing dan aan de 

vraag naar meaning en die beschrijven belangrijker vinden voorschrijven (2019, p. 26). In zijn 

proefschrift bestudeert Cowan de theologie van Hillsong Church aan de hand van boeken, teksten, 

materiaal van internet en noemt dit de secundaire theologie. De primaire theologieën komen voort 

uit de interviews en dagboeken van de twee bezoekers.22 Cowan geeft  aan dat zijn onderzoek meer  

thematische dan systematische uitkomsten laat zien en wijt dit aan de relatief korte periode van 

onderzoek (2019, p. 178). De rizomatische structuur van een kerkdienst wordt volgens Cowan 

gedemonstreerd in de beleving van Phoebe, een van de twee gevolgde kerkbezoekers: er zijn 

complexe en veelzijdige indrukken en ervaringen, er is muziek, er zijn videobeelden, gezang, 

gesproken woord, en de verschillende deelnemers doen steeds op hun eigen wijze in zang, beweging 

                                                           
22 Ter illustratie zal ik hier bevindingen schetsen van een van de theologieën uit het proefschrift, van Phoebe, 
een blanke vrouw van 45 jaar, getrouwd met een zoon en al een aantal jaren bekend met Hillsong Church 
(Cowan, 2019, p. 164). Drie thema’s diepte Cowan op in de tienweekse gespreksperiode: ten eerste ervaart 
Phoebe aanbidding als ‘relatie’, als groeien in een persoonlijke en innige relatie met God en Christus (2019, p. 
182). Een tweede thema dat naar voren komt is de enorme verbinding die Phoebe voelt tijdens aanbidding, het 
verbindt  deelnemers tot algemeen priesterschap, de vele aanwezigen in de megakerk en voorgangers hebben 
in aanbidding, en vooral in de muziek, dezelfde status (Cowan, 2019, p. 189). Ten derde ervaart Phoebe 
aanbidding als mothering als moederlijke zorg, als moederlijke aandacht voor de mensen om haar heen, tijdens 
de dienst viert ze een ‘moederlijke’ trots wanneer vrijwilligers die zij onder haar hoede heeft zich wenden tot 
God (Cowan, 2019, p. 192). 
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en gebed (2019, p. 214). Over de rizomatische structuur zegt Cowan: als ik iets ontdekt heb over 

liturgie is het dat liturgie chaos is en ‘wild’: 

 

‘Worship is wild because at any given moment in a worship service, there is a nexus of 

negotiations taking place, all of which shape the interpretations and articulations of the 

primary theological activity.’ (2019, p. 274) 

 

Het onderzoek sluit Cowan af met de hoop dat de liturgische biografie een methode is die recht doet 

aan de ervaringen van de gewone kerkbezoekers en dat op een dag een van hen een werk van een 

liturgisch theoloog open zal slaan, ‘een paar hoofdstukken zal lezen en zal denken, “hé, hier herken ik 

mij in”’(2019, p. 291).  

 Voor de theologische reflectie op liturgische praktijken lijkt de wending die Cowan maakt 

naar de concrete ervaringen van bezoekers aan te sluiten bij het denken over een ervaringsgerichte 

theologie waar Anbeek een aanzet toe heeft gegeven in Aan de heidenen overgeleverd (2013). Een 

ervaringsgerichte theologie heeft, zoals we in de Inleiding hebben geformuleerd, haar bron in de 

ervaringen van de kwetsbaarheid van het leven (2013, p. 47). 

Bij het lezen van het proefschrift wordt mijn aandacht getrokken door een opmerking van 

Cowan over de Nederlandse context, waarbij hij verwijst naar werk van Post en Barnard, Cilliers & 

Wepener (2014, p. 254): ‘Christians have become “observers” of liturgical celebrations” (2019, p. 28). 

Het roept de vraag op wat de rol van de bezoekers aan de bijeenkomsten van de casestudy’s is: zijn 

zij deelnemers, bezoekers, waarnemers en inherent hieraan is de vraag in hoeverre we kunnen 

spreken van werkelijke ervaringen tijdens liturgische bijeenkomsten.  

4.6 Tot slot: liturgie, theologie en liturgische theologie 

In dit hoofdstuk hebben we vier benaderingswijzen van de liturgische theologie verkend en de 

mogelijkheden onderzocht voor het systematisch theologiseren op grond van liturgische ervaringen.  

Met de bevindingen kunnen we een aanzet geven voor de beantwoording van de derde deelvraag 

van deze scriptie: 

 

 Hoe kan de liturgische theologie behulpzaam zijn bij de theologische reflectie op de 

praxis van een liturgie van kwetsbaar leven en bij de beschouwing van de liturgische 

praktijk als bron voor een systematische theologie van kwetsbaar leven? 

 

Zoals we hebben gezien beschouwt Anbeek in haar aanzet tot een theologie van kwetsbaar leven 

concrete levenservaringen van mensen als bron voor de systematische theologie (2013, p. 47). De 



55 
 

liturgische theologie is een wijze van systematische theologie waarbij de concrete beleving van de 

liturgie tot bron en vindplaats van theologie wordt gesteld (Geldhof, 2010, p. 155). Met deze 

begripsbepaling zullen we de twee delen van de onderzoeksvraag benaderen. 

Het eerste deel van de onderzoeksvraag die centraal staat in deze evaluatie betrekt de 

liturgische theologie op de liturgie van kwetsbaar leven. In hoofdstuk 3 hebben we geconcludeerd 

dat een liturgie van kwetsbaar leven vanuit de grondvorm van een rite de passage uitgewerkt zou 

kunnen worden waarbij recht wordt gedaan aan de kenmerken van ervaringen van kwetsbaar leven, 

namelijk dat grenservaringen ontregelend, openbrekend, transformerend en fysiek-zintuiglijk zijn. De 

in dit hoofdstuk gepresenteerde perspectieven op liturgische theologie adresseren deze kenmerken, 

waarbij verschillende accenten worden gelegd. Ik noem hier enkele: Jennings benadert in zijn artikel 

liturgie vanuit een fysiek-zintuiglijk perspectief en presenteert de transformerende werking van 

lichamelijke participatie in de liturgie, de hermeneutische methode biedt perspectief bij het duiden 

van nieuwe bestaanskaders wanneer door ervaringen van ontregeling de vertrouwde bestaanskaders 

wegvallen, Hughes’ theologie is gebaseerd op de openbrekende dimensie van grenservaringen en 

Cowan doet recht aan de veelheid van emoties die zich bij een grenservaring kunnen voordoen.  

Waar het eerste deel van de onderzoeksvraag de liturgische theologie betrekt op de liturgie 

van kwetsbaar leven gaat het tweede deel van de vraag over de mogelijkheden van de liturgische 

theologie voor een theologie van kwetsbaar leven. We hebben in de gepresenteerde perspectieven 

gezien dat het bij alle vier gaat om concrete deelnemers en hun ervaringen. In de liturgische 

theologie worden de deelnemers tot theologen par excellence, tot eerste theologen (Cowan, 2019; 

Geldhof, 2010). Voor de evaluatie wil ik twee werken nader belichten, het boek van Hughes (2003) 

en het onderzoek van Cowan (2019) vanwege hun relevantie voor het verder doordenken van een 

theologie van kwetsbaar leven. Theoloog Hughes (2003) werkt diepgaand de samenhang tussen de 

drie elementen grenservaring, liturgie en theologie uit. Een aspect dat Hughes naar voren brengt is 

wat hij noemt de two stages van theologiseren: ten eerste is er de ervaring van ontregeling met haar 

openbrekende dimensie en de tweede stap is de inbreng van deze ervaring in de geloofskaders, de 

verhalen en woorden vanuit de traditie. We hebben voorbeelden uit de casestudy’s gezien waarbij 

een ontregelende ervaring ingebracht werd in de traditie. Het proefschrift van Cowan (2019) kan van 

waarde zijn voor het verder doordenken van een theologie van kwetsbaar leven vanwege de 

methode van onderzoek, de methode van liturgische biografie. Aan de hand van dagboeken, 

gesprekken, interviews van kerkgangers, werkt Cowan twee theologieën uit. Het heeft verwantschap 

met het boek De berg van de ziel van Anbeek en De Jong (2013) waarin twee mensen, Christa Anbeek 

en Ada de Jong samen spreken over verlieservaringen, over de ontregeling na het overlijden van 

dierbaren. De gesprekken, wandelingen, mijmeringen, herinneringen worden tot een zoektocht 

waarin belangrijke levensvragen worden verkend. Theologe Anbeek kadert deze persoonlijke en 
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seculiere verkenningen aan de hand van de loci uit de christelijke dogmatiek.23 Het boek volgt de 

onderwerpen van de systematische theologie maar is geen ‘formeel essay’, meer een ‘zwerftocht’ 

naar nieuwe perspectieven en vergezichten (Anbeek & De Jong, 2013, p. 8). Deze aanpak heeft 

raakvlakken met de methode van de liturgische biografie van Cowan: de beschrijvingen, verslagen, 

dagboeken van de primair theologen, de kerkgangers, worden ingebracht in het theoretisch kader 

van theologen, Cowan noemt dit ‘co-constructing theology’ (2019, p 17).  

5 Conclusie 

In deze scriptie is opgebouwd rond de drie elementen kwetsbaar leven, liturgie en theologie die zijn 

samengebracht in de volgende onderzoeksvraag:  

 

 Welke rituele elementen kunnen dienen als bouwstenen voor een liturgie van 

kwetsbaar leven, welke voorbeelden vinden we in liturgische bijeenkomsten  en hoe 

kan de liturgische praktijk met behulp van de liturgische theologie tot bron worden 

van het systematisch denken over een theologie van kwetsbaar leven?  

 

In dit hoofdstuk wordt een antwoord op deze vraag geformuleerd. De onderzoeksvraag vergde een 

nadere bestudering van drie begrippen kwetsbaar leven, liturgie en theologie én een doordenking 

van de wijze waarop de elementen op elkaar betrokken zijn.  

In hoofdstuk twee verkende ik het begrip het begrip ‘kwetsbaar leven.’ Bij het begrip 

kwetsbaarheid komt al snel de associatie op van afhankelijk, zwak, vatbaar, fragiel, door Moyaert als 

een eenzijdige benadering bestempeld (2012). In het begrip ‘porositeit’ van missionair onderzoeker 

Eleonora Hof (2018) vond ik een omschrijving die kwetsbaarheid als een meerzijdige openheid 

articuleert, kwetsbaarheid niet alleen als zwakte maar ook als een potentieel tot openheid naar de 

wereld, tot uitreiken naar elkaar, tot ontvankelijkheid voor nieuwe perspectieven. Vervolgens ging ik 

bij verschillende auteurs op zoek naar de kenmerken van grenservaringen waarbij het werk van 

Anbeek een belangrijke bron was. Samengevat ontdekten we de volgende kenmerken: ontregelende 

ervaringen brengen ons naar de grens van wat nog gedragen kan worden, ze zijn openbrekend en 

potentieel religieus, de emoties die de ervaringen oproepen worden uitgedrukt in termen van 

tremendum et fascinans, huiveringwekkend en ontzagwekkend; in het doormaken van een 

ontregelende ervaring ligt de mogelijkheid van heroriëntatie en bij ontregelende ervaringen zijn het 

fysiek lichaam en de zintuigen volop betrokken.  

                                                           
23

 ‘Ada de Jong heeft weinig met het geloof. De overweldigende ervaring van het verlies van haar man en 
kinderen maakt dat zij bereid is om langs voor haar vreemde wegen te zoeken naar wat van waarde kan zijn”’ 
(Anbeek & De Jong, 2013, p. 9).  
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De volgende stap werd uitgewerkt in hoofdstuk drie, namelijk de zoektocht naar bouwstenen 

voor een liturgie. Wellicht kunnen we constateren dat ik eerder een fundament, een grondvorm, 

zocht voor liturgische bijeenkomsten vanuit de kenmerken van grenservaringen. In de Inleiding 

refereerde ik aan de theologen Van Ommen (2017) en Wells (2018) die het thema gebrokenheid en 

lijden vanuit pastorale betrokkenheid uitwerken voor de Anglicaanse liturgie, Van Ommen als 

onderzoeker en Wells als pastor. Voor mijn scriptie wilde ik echter niet uitgaan van de bestaande 

liturgievormen maar op zoek gaan naar een nieuw fundament, wellicht een andere grondvorm, 

omdat ik vanuít de kenmerken van ontregelende ervaringen nieuwe liturgie wilde bouwen. Deze 

grondvorm heb ik gevonden bij socioloog Szakolczai (2009) die voorstelt om een ervaring van 

ontregeling te structureren als een overgangsritueel, als een rite de passage. Ook in de 

liturgiewetenschap wordt een dergelijke benadering gearticuleerd, bijvoorbeeld door katholiek 

theoloog Benzing (2007) die tot een dieper verstaan van de liturgie komt door deze te verbinden met 

het begrip rite de passage uit de theorie van antropoloog Turner. Kenmerkend voor een rite de 

passage zijn de drie fasen van het ritueel: de fase van afscheiding van het gewone dagelijkse bestaan, 

de overgang naar de liminale fase en de fase van incorporatie van het beleefde waarmee de 

overgang naar het gewone bestaan wordt gemaakt (Turner, 1974). Op dit fundament van de rite de 

passage kan voor de vormgeving liturgische bijeenkomst geput worden uit de voorbeelden van 

rituelen die we bij rituologen Grimes en Brenner én in de praxis van de casestudy’s hebben 

gevonden.  

 In deze scriptie heb ik praktijken van liturgische bijeenkomsten betrokken. Deze scriptie 

schrijf ik binnen het traject van de predikantsopleiding van het remonstrants seminarium waar in de 

colleges werd gedoceerd en gediscussieerd over vernieuwing in de theologie en over de 

vernieuwingsplekken die op verschillende plaatsen en vanuit verschillende denominaties worden 

opgezet, ook bij de remonstranten. Van daaruit heb ik liturgische bijeenkomsten uitgekozen die het 

thema kwetsbaar leven adresseren. In deze bijeenkomsten heb ik gezocht naar de contouren van een 

rite de passage en naar rituelen en liturgische elementen voor een liturgie van kwetsbaar leven. De 

waarnemingen uit deze bijeenkomsten zijn door de scriptie heen gepresenteerd en verbonden met 

de theorie van rites de passage, van rituelen, en van de liturgische theologie. 

 Vervolgens heb ik een derde stap gemaakt, geïnspireerd door het boek On Liturgical 

Theology (1984) dat ik tijdens mijn studie las. Het bleek het werk te zijn van een van de grondleggers 

van de liturgische theologie, de katholiek liturgiewetenschapper en Benedictijner monnik Aidan 

Kavanagh. Zijn notie dat de ‘gewone’ kerkganger en haar pastor de primair theologen zijn raakte aan 

dat wat ik gelezen heb bij Christa Anbeek in De berg van de ziel waar de concrete (ontregelende en 

seculiere) ervaring ingebracht wordt in het raamwerk van de theologie en zo tot theologie zelf wordt. 

Sinds Kavanagh heeft de liturgische theologie zich verder ontwikkeld maar is volgens 
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pastoraaltheoloog en liturgiewetenschapper Geldhof is de liturgische theologie nog ‘surprisingly 

uncommon’ onder systematisch theologen (2010, p. 175). Toch vermoed ik dat de inzichten uit de 

liturgische theologie behulpzaam zijn voor de verdere systematische doordenking van een theologie 

van kwetsbaar leven. Vanuit de vier perspectieven op liturgische theologie die gepresenteerd zijn in 

deze scriptie twee auteurs, Hughes (2003) en Cowan (2019) nader belicht vanwege de relevantie 

voor een liturgie en theologie van kwetsbaar leven. Hughes werkt de relatie tussen grenservaringen, 

liturgie en theologie systematisch uit en Cowan presenteert een nieuwe methode voor de liturgische 

theologie die recht doet aan de concrete ervaringen van deelnemers aan de liturgie, de methode van 

de liturgische biografie.  

 Deze conclusie besluit ik met het terughalen van de woorden die ik in de Inleiding schreef: 

Mijn vermoeden is dat in de liturgie met rituelen, muziek en gebed de openbrekende dimensie van 

ervaringen van kwetsbaarheid in gesprek wordt gebracht met de traditie, en tot zoekplaats wordt 

naar dat wat van ultiem belang is, naar dat wat soms God wordt genoemd, of het Goede, of de 

Ander: in de liturgische handelingen wordt theologie geleefd.’ 

6 Discussie 

In dit hoofdstuk wil ik ten eerste de limiteringen van deze scriptie bespreken en ten tweede een 

onderwerp nader belichten dat zich steeds toonde gedurende het onderzoek maar dat geen 

expliciete plaats had in de vraagstelling en derhalve onderbelicht bleef in deze scriptie.  

De limitering van deze scriptie ligt op verschillende gebieden. Ik koos ten eerste voor een 

vraagstelling met drie verschillende elementen omdat ik het vermoeden heb dat deze drie 

elementen steeds in samenhang beschouwd en bestudeerd zouden moeten worden. Theologie, 

liturgie en het dagelijks leven zijn vanuit dit perspectief niet ‘los verkrijgbaar.’ Het gegeven van deze 

onlosmakelijkheid vereiste de bestudering van talrijke wetenschappers. De maximale omvang van 

een masterscriptie in het traject Spiritual Care is echter zeer beperkt. Dit maakte dat ik steeds zeer 

beknopt de bevindingen van mijn onderzoek heb weer kunnen geven en ik besef dat ik daarmee het 

diepgaand werk van auteurs niet altijd recht heb kunnen doen. Een tweede limitering is de 

positionering binnen de vrijzinnige traditie. De inspiratie vanuit het werk van remonstrants 

hoogleraar Christa Anbeek, mijn opleiding binnen het traject van het remonstrants seminarium en 

mijn ervaring als voorganger in vrijzinnige geloofsgemeenschappen kleuren de blikrichting van deze 

scriptie. Ervaringen van ontregeling, overgangsrituelen en theologische reflectie zijn echter 

universeel en zijn open voor bestudering vanuit verschillende denominaties en geloofsovertuigingen.  

 Een onderwerp dat ik hier nog wil belichten is de positie van de actoren in liturgische 

bijeenkomsten en dan met name de rol van de begeleider, dit kan zijn de initiator, een organiserend 
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team, een voorganger, een geestelijk verzorger. Door het onderzoek heen, zowel in de theorie en als 

in de casestudy’s, komt de rol van de begeleider ter sprake. Enkele aspecten die ik ben tegen 

gekomen zal ik hier belichten in de bekende drieslag van deze scriptie: de grenservaring, het ritueel 

en de theologie. Ten eerste kan opgemerkt worden dat bij het doormaken van een ontregelende 

ervaring er de mogelijkheid is van transformatie. Een van de voorwaarden voor transformatie is het 

articuleren van de ontregeling of in de woorden van filosofe Hannah Arendt ‘het aan elkaar 

verschijnen.’ De begeleider kan hier een belangrijke rol vervullen. In de casestudy’s zagen we dat in 

Naarden-Bussum de spreker over zijn burn-out vertelt, de bezoekers luisteren, maar begeleider en 

vernieuwingspredikant Claartje Kruijff luistert geïntensiveerd. Het verhaal van spreker heeft daarmee 

een adres. Kruijff heeft de rol om het luisterend oor te zijn voor het in het licht zetten van spreker. 

Het tweede aspect betreft de betekenis die een begeleider heeft bij het uitvoeren van 

overgangsrituelen. De liminale fase van een rite de passage kenmerkt zich door openheid, 

onbekendheid, intensivering van emoties, door chaos en een veelheid aan indrukken. In deze fase is 

het de rol van de begeleider om de deelnemer veiligheid, beschutting en ordening te bieden. 

Szakolczai zegt het als volgt: in een overgangsritueel moet alles plaatsvinden ‘under the authority of a 

master of ceremonies’ (2009, p. 148). Vanuit theologisch perspectief wil ik een derde aspect van de 

begeleider noemen. Theoloog Hughes articuleert dat bij het doormaken van grenservaringen emoties 

van ontzag en ontzetting openbrekend kunnen zijn, hij noemt deze ervaringen ‘potentially religious’. 

De inbreng van deze ervaringen in een theologisch kader, in de verhalen en geschriften van de 

traditie maakt dat ze theologisch geduid worden. Hughes noemt dit een theologie in two stages 

(2003, p. 257). De verantwoordelijkheid, de kennis, de vaardigheid en het appèl dat op de begeleider 

wordt gedaan wordt mijns inziens verduidelijkt aan de hand van het begrip vicarious religion, 

plaatsvervangende religie, van sociologe Grace Davie (2007, p. 21). De theologen, voorgangers, 

predikanten in de kerk dragen de traditie namens de bezoekers en ontvangen de deelnemers in hun 

traditie, in hun gebouwen. Er ligt daarmee een verantwoordelijkheid op hun schouders. Voor verdere 

vernieuwing in de theologie zou de vraag gesteld kunnen worden: hoe kunnen we in de 

beroepsgroep deze rollen blijven vervullen? Hoe worden de verhalen van de traditie levend 

gehouden? Hoe voorkomen we dat deelnemers tot ‘observers’ worden, zoals Cowan suggereert 

(2019, p. 28).Op welke wijze kunnen seculiere ervaringen gastvrij ontvangen worden en in gesprek 

gebracht met de traditie? Het zijn vragen die meegenomen kunnen worden naar het verder 

doordenken van vernieuwingsplekken. Inspiratie daartoe vind ik in de welkomstwoorden van 

initiator Jonatan Bartling, die hij aan het begin van een avond van Zinnig Eten over schuld en verraad 

op de vooravond van Pasen spreekt: 
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“We proberen iets te maken van oude dingen waarvan we geloven dat er wijsheid, of 

schoonheid of waarheid in te vinden is. En zo ook met het Paasfeest. Daar moet ook wel iets 

in te vinden zijn. In de verhalen van 2.000 jaar geleden.” 

  

7 Nawoord 

Na afloop van mijn bijdrage aan de presentatie van het boek Ons leven vieren, die ik in het 

voorwoord introduceerde, klonk de vraag: ‘Maar waarom moet het steeds over kwetsbaarheid gaan, 

kun je niet gewoon uit vreugde of dankbaarheid vieren.’ Vraagsteller refereerde aan een dankdienst 

voor het gewas waarbij in alle vreugde gevierd werd en met veel plezier oogstproducten in de kerk 

verzameld werden. Ik opperde dat wellicht juist vanwege de kwetsbaarheid en de onzekerheid van 

de oogst door de afhankelijkheid van de natuurlijke omstandigheden als regen, droogte, licht, het 

vieren van de oogst zo vreugdevol was. ‘Maar’, welde in mij op, ‘ik ga zelf wekelijks naar de kerk om 

de dankbaarheid en de eerbied. De viering is toch de plaats bij uitstek waar je dankbaarheid en 

eerbied kan adresseren?’ In deze scriptie hebben beide woorden dankbaarheid en eerbied niet veel 

geklonken. Misschien heb ik te weinig gezocht binnen het thema kwetsbaarheid en ontregeling naar 

ruimte voor eerbied en dankbaarheid. Ik neem het op als een appèl voor nader onderzoek.  
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Bijlage 1 
 
Bijeenkomst Alkmaar 17 februari 2019 
 

 Viering in de serie Op adem komen  

 Plaats: Remonstrantse schuilkerk Alkmaar Fnidsen 33-37  

 Tijd: zondag 17 februari 2019 11.00 uur 

 Voorganger: pastor Gonny Loman ‘katholiek theoloog, geestelijk verzorger Centrum 
voor Levensvragen’ 

 Met medewerking van de zanggroep onder leiding van Connie Kriek 

 Piano: Leontine Kaptein 
 
Verloop van de bijeenkomst 
 
Inzingen met het koor 
Pianospel 
Aansteken kaars door bestuurslid 
 
Stilte 
 
Iedereen gaat staan en zingt:  
De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ‘t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 
Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
 
dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 
 
Iedereen gaat zitten 
 
Inleiding op het thema 
Openingsgebed  
 
Koor zingt:  
Open mij, lees mij, breek mijn zegels, 
dat ik niet gesloten blijf, tevergeefs geschreven. 
 
Allen zingen: 
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Open mij, wek mij, roep de dag uit, 
dat ik opsta uit de slaap en het licht verwelkom. 
 
Neem mij, lees mij, geef mij adem, 
en een lied klinkt als kristal, helder Woord ten leven. 
 
Lezing Psalm 137:1-6 
 
Aan de stromen van Babel - Verwarring 
Daar zaten wij 
en als wij dan dachten aan thuis 
aan onze Zonnelichtstad, huilden wij. 
En aan de wilgen die daar bloeiden hingen onze harpen. 
Want die ons deporteerden vroegen ons te zingen, 
de beulen – dat wilden ze weleens horen, 
mooie liedjes over Zonnelichtstad Sion. 
Maar dat konden wij niet. 
Onder een vreemde hemel zingen over Ik – Zal. 
 
Zou ik jou ooit vergeten, 
sterve mijn rechterhand. 
Zou ik jou niet meer gedenken, 
laat mijn lippen verstommen. 
Stad van vrede, mij kroon. 
 
Koor zingt:  
Open mij, lees mij, breek mijn zegels, 
dat ik niet gesloten blijf, tevergeefs geschreven. 
 
Allen zingen: 
Open mij, wek mij, roep de dag uit, 
dat ik opsta uit de slaap en het licht verwelkom. 
 
Neem mij, lees mij, geef mij adem, 
en een lied klinkt als kristal, helder Woord ten leven. 
 
Lezing uit Genesis 
 
Jakob vertrok uit Berseba en ging naar Haran. Op een bepaalde plaats gekomen wilde hij daar 
overnachten nadat de zon reeds was ondergegaan. Een van de stenen die daar lagen nam hij als 
hoofdkussen en viel op deze plaats in slaap. Hij kreeg een droom en zag een lange ladder die op de 
aarde stond en waarvan de top tot in de hemel reikte Langs die ladder gingen Gods engelen op en af. 
Ineens stond de Eeuwige bij hem en zei: Ik ben de Here de God van uw vader Abraham, de God van 
Isaak. Het land waar gij op ligt, zal ik aan u en aan uw nakomelingen geven. 
……………………….. 
 Ik ben met u, ik zal u behoeden waar u ook gaat en u terugvoeren naar dit land. Want ik zal u niet 
verlaten tot ik mijn belofte heb vervuld. Jakob werd wakker en riep uit: waarlijk de Eeuwige is op 
deze plaats en ik wist het niet. Hij werd bevreesd en zei: Ontzagwekkend is deze plaats. Dit kan niet 
anders zijn dan het huis van God en de poort van de hemel. De volgende morgen zette Jakob de 
steen waar hij met zijn hoofd had gelegen rechtop al s een wijsteen en goot er olie over uit. Hij 
noemde de plaats Bethel.  
……………………….. 
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Jakob legde de volgende gelofte af: Als God met mij is en mij beschermt op de reis die ik nu 
onderneem, als hij mij voedsel geeft om te eten en kleding om mij te bedekken en als ik behouden 
naar mijn ouderlijk huis terug keer dan zal de Eeuwige mijn God zijn. En deze steen die ik als heilige 
steen opricht, zal het huis van God zijn en van alles wat Gij mij schenkt, zal ik u tienden geven.  
 
Zo ver de lezing van Genesis 
 
Koor zingt: 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 
 
Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
Dan zegt de wereld: ‘Hun God doet wonderen.’ 
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 
Gij onze vreugde. 
 
Allen zingen: 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 
 
Koor zingt: 
Breng ons dan thuis, keer ons tot leven 
zoals de rivieren in de woestijn 
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 
 
Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde. 
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
Zingende keert hij terug met zijn schoven. 
 
Allen zingen: 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 
 
Korte stilte 
 
Overweging 
 
Pianospel 
 
Stil 
 
Allen zingen 
 
Dat wij onszelf gewonnen geven 
aan het bevrijdende bestaan, 
aan wat ons uitdaagt om te leven. 
Dat wij de stille roep verstaan. 
 
Dat wij versteende zekerheden 
verlaten om op weg te gaan. 
Dat niet de greep van het verleden 
ons achterhaalt en stil doet staan. 
 
Omdat de huizen die wij bouwden 
geen onderkomen kunnen zijn. 
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Opdat het bloedeloos vertrouwde 
ons achterdochtig maakt en klein. 
 
Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 
dat wij van elke dwang bevrijd 
naar onbekende plaatsen reizen. 
Dat Gij ons onderkomen zijt.  
 
Voorbeden 
 
Pianomuziek 
Zingen onze Vader 
 
Onze vader in de hemel, uw naam geheiligd, uw koninkrijk komend. 
Uw wil geschiedend zo moge het zijn, op aarde en in de hemel. 
Geef ons het brood van genade, morgen, vandaag nog. Kwijt onze schulden. 
Leer ons vergeven. Moedig ons aan, dat wij voortgaan op de weg van het leven. 
 
Mededelingen 
 
Collecte 
Pianospel 
 
Iedereen gaat staan, allen zingen: 
Wij moeten gaan, aan ’t lied van bevrijding 
voegden we weer een eigen refrein, 
zagen rondom de glans van herkenning 
hoe we elkaar tot verbondgenoot zijn. 
Vonden het woord, eerder gehoord, 
als nieuwe bron op eigen terrein. 
 
Laten we gaan. Geloof in de zegen 
die onze God steeds toegezegd heeft, 
in niemandsland soms worst’lend verkregen 
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft. 
Neem van hier mee, het vaste idee 
Licht blijft de kern, vaak tastend beleefd. 
 
Neem bij het gaan de mantel van vrede 
die we behoedzaam om mogen slaan, 
waarin de Naam vol kleur is geweven. 
Vage beschutting in mensenbestaan. 
In de woestijn, vruchten en wijn: 
vrede en zegen! Laten we gaan. 
 
Allen gaan staan 
 
Gezongen zegenbede 
Er is gelegenheid om koffie en thee te drinken. Mensen gaan met elkaar in gesprek. 
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Bijlage 2 

 
Bijeenkomst Zinnig Noord 17 april 2019 
 

 Bijeenkomst in de serie Zinnig Eten 

 Plaats: Gebouw De Ark, Banne Buikslootlaan, Amsterdam Noord 

 Tijd: 17 april 2019 18.30 – 21.30 uur 

 Begeleiding: Jonatan Bartling en drie begeleidend teamleden 
 
Verloop van de bijeenkomst 
 
Vanaf 18.30 uur inloop  
 
Bij binnenkomst: mogelijkheid om de handen te laten wassen 
Er staan tafels, ieder gedekt voor 6 personen, het ruikt heerlijk naar eten. In de open keuken wordt 
gekookt. 
 
Welkom door Jonatan Bartling 
 
Deelnemers staan van tafel op, lopen door de hal, naar de grote kerkzaal. Daar vormt zich een kring. 
Teamlid spreekt over verraad. Bartling gaat rond met een schaal met stukjes bittere chocola. De 
smaak van verraad. 
 
Stilte 
 
Deelnemers lopen terug naar de eetzaal. Soepkommen worden rondgedeeld. 
Aan tafel wordt gesproken aan de hand van de vragen die op tafel staan: Wie ben jij? Wat betekent 
Pasen voor jou?  
 
Bartling tikt tegen de klankschaal, drie keer. En spreekt over verraad.  
 
Teamlid leidt ritueel in. Iedereen schrijft iets op een briefje: één ding waar jij je schuldig over voelt.  
De briefjes worden op een schaal gelegd en vervolgens één voor één voorgelezen.  
 
Het eten blijkt nog niet klaar te zijn en er ontstaat een spontaan ritueel: de briefjes worden buiten in 
de patio verbrand. 
 
Deelnemers verlaten de eetruimte weer naar de tussenruimte, wachten daar op elkaar en gaan in 
stilte de kerkruimte in. 
 
Iedereen gaat ergens in de ruimte zitten. Op kussens die op de vloer liggen of op een stoel. 
Muziek klinkt, het lied uit Taizé: Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und 
betet. 
 
Teamlid begint mee te zingen, deelnemers vervolgens ook.  
 
Teamlid gaat nu in klanken zingen. Dit duurt geruime tijd. Dan gaat teamlid naast iemand zitten. De 
klanken reageren op elkaar en langzaam ontstaat harmonie. Teamlid helpt de persoon naast haar 
met opstaan.  
 
Neemt de tijd om iedereen persoonlijk langs te gaan.  
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Als uiteindelijk iedereen staat wordt een kring gevormd. 
 
Weer begint teamlid te zingen in klanken. 
Twee mensen mogen in het midden gaan staan en krijgen een klankbad van de kring.  
Tenslotte zingen deelnemers met elkaar in klanken.  
 
Deelnemers lopen terug naar de eetzaal. Het hoofdgerecht en het toetje worden geserveerd. Aan 
tafel wordt verder gesproken aan de hand van de vragen: Hoe is het om te ‘biechten’, voor jezelf en 
voor elkaar? Hoe ga je om met schuldgevoel?  
 
Om 21.30 sluit Bartling af met de woorden: bij Zinnig Noord is het een open einde.  
Sommige mensen gaan naar huis, anderen blijven napraten. 
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Bijlage 3 

 
Bijeenkomst Naarden-Bussum 11 februari 2019 
 

 Bijeenkomst in de serie Adempauze 

 Plaats: Remonstrantse kerk Naarden-Bussum 

 Tijd: maandag 11 februari 2019 20.30 uur 

 Spreker: Albert Hietink  

 Voorganger: Claartje Kruijff 

 Met medewerking van muzikanten Petra Niessen (zang) en Emil Blomberg (piano en zang) 
 
Verloop van de bijeenkomst 
 
Bij binnenkomst betaling van entreegeld. Bezoekers krijgen een waxinelichtje om in de kerkzaal aan 
te steken. 
 
Zangeres zingt Fields of Gold (Sting). 
 
You'll remember me when the west wind moves upon the fields of barley 
You'll forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold 
So she took her love for to gaze awhile upon the fields of barley 
In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold 
 
Will you stay with me, will you be my love among the fields of barley? 
We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold 
See the west wind move like a lover so upon the fields of barley. 
Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold 
 
I never made promises lightly and there have been some that I've broken 
But I swear in the days still left we'll walk in fields of gold 
We'll walk in fields of gold 
 
Many years have passed since those summer days among the fields of barley 
See the children run as the sun goes down among the fields of gold 
You'll remember me when the west wind moves upon the fields of barley 
You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold 
When we walked in fields of gold, when we walked in fields of gold 
 
Welkom door Kruijff 
 
Stilte 
 
Pianospel, intro  
Zangeres zingt Ken je mij (Trijntje Oosterhuis) 
 
Ken je mij? 
Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? 
Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
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Ogen die door de zon heen kijken 
Zoekend naar de plek waar ik woon 
Ben jij beeldspraak voor iemand 
Die aardig is, of onmetelijk ver 
Die niet staat en niet valt 
En niet voelt als ik, 
Niet koud en hooghartig 
Ken je mij? 
Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? 
Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Hier is de plek waar ik woon 
Een stoel op het water 
Een raam waarlangs het opklarend weer 
Of het vallende duister voorbij vaart 
Heb je geroepen? 
Hier ben ik 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ik zou een woord willen spreken 
Dat waar en van mij is 
Dat draagt wie ik ben 
Dat het houdt 
Ik zou een woord willen spreken 
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt 
Ik ben jouw zuiverste zelf 
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben 
Ken je mij? 
Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? 
Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ben jij de enige voor wiens ogen 
Niet is verborgen van mijn naaktheid 
Kan jij het hebben 
Als niemand anders 
Dat ik geen licht geef, niet warm ben 
Dat ik niet mooi ben, niet veel 
Dat geen bron ontspringt 
In mijn diepte 
Dat ik alleen dit gezicht heb 
Geen ander 
Ben ik door jou, zonder schaamte 
Gezien, genomen, 
Door niemand minder? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
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Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
Kruijff geeft het woord aan spreker. 
Spreker vertelt verhaal van zijn burn-out. 
Er is een ronde waarin deelnemers vragen stellen aan spreker. Kruijff begeleidt het vragen stellen. 
 
Moment van stilte 
 
Pianomuziek klinkt. Zangeres zingt Prier pour paix (Poulenc) 
 
Priez pour paix, douce vierge Marie, 
Reine des cieux et du monde maîtresse, 
Faites prier, par votre courtoisie, 
Saints et saintes et prenez votre adresse 
Vers votre fils, requéreant sa hautesse 
Qu'il lui plaise son peuple regarder. 
Que de son sang a voulu racheter, 
En déboutant guerre qui tout dévoie. 
De prières ne vous veuillez lasser. 
Priez pour paix, priez pour paix, 
Le vrai trésor de joie 
 
Kruijff bedankt spreker en neemt het gehoorde bij elkaar met het beeld uit de bijbel van de 
graankorrel die in de aarde moet vallen om weer tot bloei te komen.  
 
Kruijff sluit af met de woorden: ‘En in de kerk zeggen we dan, aan het eind van zo’n avond AMEN’ 
 
Stilte  
 
Zangeres zingt Complainte de la butte 
 
La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux 
La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein d'trous 
La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés 
Princesse de la rue soit la bienvenue dans mon coeur brisé 
 
The stairways up to la butte can make the wretched sigh 
while windmill wings of the moulin shelter you and I 
 
Petite mandigotte je sens ta menotte qui cherche ma main 
Je sens ta poitrine et ta taille fine 
J'oublie mon chagrin 
Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre de gosse mal nourri 
Et sous ta caresse je sens une ivresse qui m'anéantit 
 
The stairways up to la butte can make the wretched sigh 
while windmill wings of the moulin shelter you and I 
 
Et voila qu'elle trotte la lune qui flotte, la princesse aussi 
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La da da da da da da da da da 
Mes rêves épanouis 
 
Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux 
Les ailes du moulin protègent les amoureux 
 
Er is gelegenheid om wijn of fris te drinken. Mensen gaan weg of gaan met elkaar in gesprek en met 
spreker en Kruijff. 
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Bijlage 4 

 
Bijeenkomst Naarden-Bussum 8 april 2019 
 

 Bijeenkomst in de serie Adempauze 

 Plaats: Remonstrantse kerk Naarden-Bussum 

 Tijd: maandag 8 april 2019 20.30 uur 

 Spreker: Claartje Kruijff 

 Voorganger: Claartje Kruijff 

 Begeleiding vragenronde: Albert Hietink  

 Met medewerking van muzikanten: Petra Niessen (zang) en Emil Blomberg (piano en zang) 
 
Verloop van de bijeenkomst 
 
Pianospel 
 
Welkom door Claartje Kruijff 
 
Stilte 
 
Zangeres zingt Liefde van later (Herman van Veen) 
 
Als liefde zoveel jaar kan duren 
Dan moet het echt wel liefde zijn 
Ondanks de vele kille uren 
De domme fouten en de pijn 
Heel deze kamer om ons heen 
Waar ons bed steeds heeft gestaan 
Draagt sporen van een fel verleden 
Die wilde hartstocht lijkt nu heen 
Die zoete razernij vergaan 
De wapens waar we toen mee streden 
 
Ik hou van jou 
Met heel mijn hart en ziel 
Hou ik van jou 
Langs zon en maan 
Tot aan het ochtendblauw 
Ik hou nog steeds van jou 
 
Jij kent nu al mijn slimme streken 
Ik ken allang jouw heksenspel 
Ik hoef niet meer om jou te smeken 
Jij kent mijn zwakke plaatsen wel 
Soms liet ik jou te lang alleen 
Misschien was wat je deed verkeerd 
Maar ik had ook wel eens vriendinnen 
We waren jong en niet van steen 
En zo hebben we dan toch geleerd 
Je kunt altijd opnieuw beginnen 
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Ik hou van jou 
Met heel mijn hart en ziel 
Hou ik van jou 
Langs zon en maan 
Tot aan het ochtendblauw 
Ik hou nog steeds van jou 
 
We hebben zoveel jaar gestreden 
Tegen elkaar en met elkaar 
Maar rustig leven en tevreden 
Is voor de liefde een gevaar 
Jij huilt allang niet meer zo snel 
Ik laat me niet zo vlug meer gaan 
We houden onze woorden binnen 
Maar al beheersen we het spel 
Een ding blijft toch altijd bestaan 
De zoete oorlog van het minnen 
 
Ik hou van jou 
Met heel mijn hart en ziel 
Hou ik van jou 
Langs zon en maan 
Tot aan het ochtendblauw 
Ik hou nog steeds van jou 
 
Claartje Kruijff vertelt haar verhaal van kwetsbaarheid 
 
Zangers zingt Shallow (Lady Gaga en Bradley Cooper) 
 
Shallow 
 
Tell me somethin' girl 
Are you happy in this modern world? 
Or do you need more? 
Is there somethin' else you're searchin' for? 
 
I'm falling 
In all the good times I find myself longin' for change 
And in the bad times I fear myself 
 
Tell me something boy 
Aren't you tired tryin' to fill that void? 
Or do you need more? 
Ain't it hard keeping it so hardcore? 
 
I'm falling 
In all the good times I find myself longing for change 
And in the bad times I fear myself 
 
I'm off the deep end, watch as I dive in 
I'll never meet the ground 
Crash through the surface, where they can't hurt us 
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We're far from the shallow now 
 
In the sha-ha-sha-ha-low 
In the sha-ha-sha-la-la-la-low 
In the sha-ha-sha-ha-ha-low 
We're far from the shallow now 
 
Wooaaaah Woaaaaaaaaaaah 
 
I'm off the deep end, watch as I dive in 
I'll never meet the ground 
Crash through the surface, where they can't hurt us 
We're far from the shallow now 
 
In the sha-ha-sha-ha-low 
In the sha-ha-sha-la-la-la-low 
In the sha-ha-sha-ha-ha-low 
We're far from the shallow now 
 
Kruijff vertelt verder 
 
Vragenronde waarbij Albert Hietink begeleidt 
 
Gezamenlijk zingen Some say love (Bette Midler):  
 
Some say love, it is a river, that drowns the tender reed 
Some say love, it is a razor, that leaves your soul to bleed 
Some say love, it is a hunger, an endless aching need 
 
I say love, it is a flower, and you, its only seed 
Its the heart afraid of breaking, that never learns to dance 
Its the dream afraid of waking, that never takes the chance 
Its the one who won't be taking, who cannot seem to give 
And the soul afraid of dying, that never learns to live 
 
When the night has been too lonely and the road has been too long 
And you think that love is only for the lucky and the strong 
Just remember in the winter, far beneath the bitter snows 
Lies the seed, that with the sun's love in the spring becomes the rose 
 
Er is gelegenheid om wijn of fris te drinken. Mensen gaan weg of gaan met elkaar in gesprek en met 
spreker en Kruijff 
 


