
Liturgie 

1  Beginritus van de misliturgie 
 Voor vier misonderdelen van beginritus geef ik hieronder in vette letters aan waar en 
hoe wij liturgisch 'doen' en waar God (maar die is altijd omvattend bij en in het misritueel; 
zonder Hem is er geen viering) 
 Intocht 
De intocht is een beweging naar het uiterlijke altaar én naar ons innerlijk altaar (in ons hart). 
Deze beweging geeft symbolisch weer dat wij, de gelovigen bereid zijn om de weg te gaan 
die in het ritueel van de misviering tegenwoordig wordt gesteld. Dat doen we niet op eigen 
houtje, God is daarbij leidend aanwezig en Zijn Woord komt tot klank in het psalmvers dat in 
de Introïtus wordt gezongen. Wij willen gaan en Hij zegt kom! Zonder zijn ‘kom’, kunnen 
wij niet ‘gaan’. 
 Schuldbelijdenis  
Biddend en berouwvol erkennen we onze zonden (onze eigengerichtheid). Door deze nederige 
houding zal Hij ons vergeven, smeken en ‘weten’ wij. We kloppen driemaal met onze 
rechterhand op de linkerborst, daar waar ons hart zich bevindt, ons innerlijk altaar dat zo 
gezuiverd wordt. We zingen het Kyrie (Heer, Christus ontferm U) gevolgd door de jubelende 
Gloriahymne. Deze twee gezangen horen bijeen, want vergeving vragen heeft alleen zin als 
daar het volle vertrouwen is dat vergeving ook geschonken kan worden. Door dit zingen is 
God aanwezig. Wij vertrouwen en Hij beschaamt dat vertrouwen niet. Omdat Hij ons niet 
beschaamt, vertrouwen wij.  
 Lezingen, Evangelie en Preek  
Wij horen het Woord van God, Wij erkennen het Woord van God en Wij danken voor het 
Woord van God. Hij spreekt via de Schrift tot ons. We zingen het beschouwende Graduale na 
de eerste lezing en het lovende en dankende Alleluia na de tweede lezing. We horen een uitleg 
van de celebrerende priester (preek). Tijdens de lezingen staan we rechtop, uit eerbied voor 
het Woord, Dat vertikaal in ons neerdaalt. Dit staan heeft dus symbolisch betekenis. Het 
woord komt immers ’van boven’ en staande ‘met ons hoofd in de hemelen’ zijn we als het 
ware kanalen waardoor het Woord in het hart kan neerdalen en vervolgens kan incarneren in 
ons handelen hier, vooral na de viering ('voeten stevig op de grond').  
 Geloofsbelijdenis 
We zingen na de preek en na meditatieve stilte, het Credo waarin we ons geloof in de ene 
God belijden. Dat wij ons geloof belijden, danken we aan het Woord dat wij van God 
ontvangen. Wij kunnen ontvangen, geloven en belijden, omdat Hij geeft. 
 
2. Misliturgie: slotritus 
 thuiskomen  
Bij de communie wordt – even, ook als ik het niet bewust ervaar – geparticipeerd aan de 
glans van de heerlijkheid van de Heilige. ‘Mijn’ ziel, niet ‘ik’, ervaart verenigd te zijn met de 
Heilige, ervaart lichaam in Zijn Mystieke Lichaam te zijn. Een vereniging dat plaats vindt in 
het mystieke hart, op het innerlijk altaar van je ziel. Het beperkte ‘ik ben’ mag misschien even 
opgenomen zijn in het absolute ’IK BEN’, even zijn in het eeuwige Nu. Contemplatieve stilte. 
Dat is proeven aan thuiskomen. Weliswaar nog in een diffuus licht, maar toch.  
 en weer uitgaan  
Dit roept verlangen op naar vervulling. Maar steeds wordt mijn (voort)gaan hier 
tegengehouden. De beloftevolle vereniging blijft wijken, steeds weer afgrond, en dat is goed. 
Hoe dat is bij anderen weet ik niet. Ik word door de zegen heen gezonden, uit de liturgische 
tijd en ruimte weg naar ‘mijn’ weg door de ‘gewone’ wereld. Dat is ook de bedoeling. Nu 



moet in de viering eigenlijk het Ite Missa est, Deo Gratias worden gezongen, maar dat 
gebeurt niet vaak meer. De zegen geeft mij kracht om wat gedurende de mis ontvangen is in 
het dagelijks leven uit te leven, als ik tenminste bereid ben en meewerk. Echter dat lukt 
dikwijls tóch weer niet. Het is menselijk vallen en opstaan. Door de herhaalde liturgische 
ervaring steeds met andere accenten en intenties, lijk ik wel ‘armer’ en meer toegerust dan 
daarvoor. Mijn worden wordt schoner in verschillende opzichten. Ik raak ervan doordrongen 
dat het ‘horizontale’ leven belangrijk, verrukkelijk en ook een geschenk is, dat ik bevoorrecht 
ben. Dit leven moet ik ten volle leven, maar wel transparant voor de Heilige. Dan kan de 
Heilige zoals in de liturgie in ‘mijn’ leven meer en meer aanwezig zijn en kan ik het beleefde 
op mijn beurt dankbaar teruggeven aan de Heilige. Dat is brug worden, soms even brug zijn 
tussen hemelen en aarde. Dat is de weg van het contemplatieve gebed. Het is de navolging 
van Christus (maar uiteraard wel op een lager octaaf dan dat van Hem). Maar wat een opgave 
voor mij, en wat een vertrouwen van Hem in mij! 
Dit alles lijkt me doorwerking. Maar of deze inhoud van doorwerking door de slotriten wordt 
beoogd, weet ik niet. En dat kan me ook niet zo heel veel schelen, eerlijk gezegd. 
 
3.  Misliturgie en Lectio Divina 
De structuur van de Viering van het Woord van de misliturgie correspondeert duidelijk met 
een (gedeelte van) de structuur van de lectio divina. Lectio divina is echter een proces waarin 
door de teksten heen een dialogische nabijkomen en verbondenheid kan gaan ontstaan tussen 
God en ‘mijn’ ziel. Daartoe moet ik bereid zijn om me te (laten) openen, daartoe ruimte te 
(laten) ontstaan. Ik met al mijn willen, weten en hebben moet zich wat terzijde stellen. Of dat 
proces van lectio divina zich werkelijk voltrekt in de korte tijdspanne van de liturgie betwijfel 
ik. Dat vraagt in ieder geval om een ontvankelijke (begin)houding (die door de openingsriten, 
de intocht en de schuldbelijdenis, wordt beoogd) en ook om een gedegen voorbereiding (van 
tevoren moet ik als kerkganger eigenlijk al meditatief contact hebben met de lezingen uit de 
Schrift die in de misviering aan de orde komen; dit gebeurt denk ik niet dikwijls, bij mij 
althans niet). Met name voor de ruminatio is tijdens de misviering weinig gelegenheid. (De 
homilie kan wel aanzetten geven, als het goed is!). Bij mij is het meestal zo dat door de 
gehoorde lezingen, een lectio divina proces op gang kan komen (dus vooral na de misviering). 
Tijdens het ritueel van de Viering van de Tafel zijn ook gebedsriten, oratio, opgenomen. Maar 
bij mij is het gebed dan toch vooral dank voor het geopenbaarde Woord in algemene zin, en 
minder voor de concreet gehoorde woorden van de lezingen. De overgang van meditatio naar 
oratio, zoals wel in de ‘eigen’ lectio divina, ervaar ik dus meestal niet.  
Over de speelruimte waarin de woorden met mij kunnen gaan spreken, valt wel wat te zeggen. 
Door in elke mis steeds lezingen uit het oude testament te nemen en daarnaast een stuk uit het 
evangelie (nieuwe testament) die met elkaar te maken hebben, is er sprake van verzamelend 
lezen (Biblia). Verder lezen we niet in stilte, maar horen (Hörlesen, Miqra) we het Woord van 
God (Thora). Het hangt van de aard en de inhoud van de preek af of in (het begin van) 
meditatio de tekst letterlijk wordt opgevat of dat de spirituele dimensies worden ‘gezocht’. 
Veel preken ervaar ik toch – helaas - als Ketoevim, omdat in één recht-toe-recht-aan beweging 
vanuit de tekst morele gedragslijnen worden afgeleid die aan de kerkgangers worden 
voorgehouden. 
 
4. Misritueel: werk van kerk? 
 Hoe en of een ritueel ‘werkt’, weten we niet, en al helemaal niet hoe die werking per 
onderdeel, per rite is. Vindt deze werking niet in het verborgene plaats, in de innerlijkheid van 
de ziel? De spontane ervaring van een ‘goed gevoel’, van je al dan niet ‘neutraal voelen’ of 
juist van een ‘opstandig gevoel’ is - denk ik - geen doorslaggevende maatstaf voor de vraag of 



het betreffende ritueel al dan niet ‘werkt’ of heeft gewerkt (!). De aard van de 
transformerende invloed van het misritueel staat - zoals ik het nu zie - los van een 
gedetailleerde,  constructivistische modelmatige beschrijving en verklaring (ordo missae) 
waarin per (deel)rite precies wordt vastgesteld wat zij beoogt en hoe ze werkt. Zoveel 
woorden over een niet geweten proces. Ik zie deze kerkelijke, institutionele en o zo 
analytische benadering voorlopig toch vooral als een naar beneden halen van een mysterie. 
Bijna een profanisering. Alsof deze rituelen kerkelijk bedachte ‘producten’ zijn en dat de 
werking ervan moet worden toegeschreven aan de constructieve creativiteit van de Kerk. 
Alsof wij precies weten hoe ‘onze’ zielen en God bewegen en alsof wij of de Kerk dat kunnen 
bewerkstelligen. 
 
Zelf ervaar ik het misritueel (en ook andere rituelen zoals het Heilig Officie van de Getijden) 
als een liturgische uitdrukking in onze horizontale wereld van een (voor ons nog) verborgen 
heil, van een hemels cyclisch geheel. Het is een manifestatie in het tijdelijke hier en nu van 
datgene wat heilig en eeuwig is. Rituelen van authentieke religieuze tradities zijn denk ik ons 
vanaf boven medegedeeld en vanuit oude tijden overgeleverd, ze stellen hemelse structuren 
tegenwoordig en kunnen daardoor voor ons heilzaam zijn als wij eraan participeren, als wij 
ons ervoor open stellen. Deze rituele geschenken moeten zorgzaam en bescheiden gekoesterd 
worden. 
 
5.  Getijdegebed 
Als je de Algemene inleiding op het getijdengebed raadpleegt staat het karakter van de 
Getijden meteen aan het begin: openbaar en gemeenschappelijk gebed. Het accent van de 
Avondgetijde (de Vespers) ligt dus op oratio. 
 - ‘God kom mij te hulp, haast u mij te helpen’.  
Het smekende openingsgebed drukt meteen de nederige houding uit van ons als schepsel ten 
opzichte van Hem onze Schepper. Zonder Hem zijn we niet en kunnen we niet. Wij zijn altijd 
zo ‘bespottelijk’ ik- gericht, maar buigen hier ons trotse hoofd om ons hart te laten openen. 
 - de kern van de getijde is de psalmodie.  
Psalmen zijn bijbelse gedichten en die worden meditatief en reciterend gezongen 
(dubbelkoor). In de wijze van zingen, door de mantrische ritmiek van de reciterende melodie 
lijken psalmwoorden zelf stem te worden, zich zelf om te vormen tot gebed. Je ervaart dat bij 
participatie aan kloostergetijden. Aan de zingende psalm zijn we bijna geheel ondergeschikt; 
ik, de zingende en biddende, is niet zo belangrijk die ‘verdwijnt’ in de oratieve beweging.  
 - naast de psalmen staan lofzangen centraal: de hymne en de lofzang van Maria uit het 
evangelie (deze lofzang is het hoogtepunt van de avondviering).  
In de hymne (beeldende lofzang) trilt de jubel door van het besef schepsel te zijn en door 
Hem gedragen te worden elk moment weer. Het meer ingetogen Magnificat drukt 
dankbaarheid uit voor de liefdevolle genade die ‘mijn' ziel zuivert en waardoor het ‘ik ben ik’ 
misschien kan worden omgevormd in ‘ik ben jij’. Een mysterie dat is en onbegrijpelijk blijft 
(voor mij). 
 - de slotgebeden hebben de vorm van een voorbede. Deze bevatten lofprijzing van 
God (de laatste intentie van het avondgebed is altijd voor de overledenen) 
 
Het karakter van het avondgebed is daarom een grote gemeenschappelijke lofzang.  
Indien de getijden individueel thuis gebeden worden, verandert het karakter ervan in een meer 
innerlijk gebed (hoewel de gebeden wel ‘hoorbaar’ mogen klinken, afhankelijk van de 
omstandigheden).  
Voor mij geldt dat de Getijden een heiligende structuur geven aan de dag, je helpen om meer 



'biddend' te leven, om aandachtiger en ontvankelijker voor de Heilige te worden en om te 
danken voor wat me 'om niet' gegeven wordt. 
 
6.  Getijden 
De vraag rijst of de spirituele beleving van de psalmen door mensen met een jarenlange 
monastieke gebedspraxis de ‘gewone’ kerkganger, die naar de getijden wordt geroepen door 
een pastoor namens de bisschop (!), ook aanspreekt. Dat wordt in het Tweede Vaticaans 
Concilie twijfelachtig geacht en daarom moeten de mensen vooral vanuit de 
‘hartstochtdimensie’ van de psalmen aangesproken. Ook de muzikale toonzetting van de 
psalm zou daar op gericht moeten zijn. Is het gevaar niet groot dat de spirituele dimensie zo 
uit het zicht verdwijnt door om ‘tactische’ redenen een (sentimentele?) psychologische 
beleving na te streven? In de reciterende psalmzang elke dag weer komt immers juist de eigen 
subjectiviteit en individuele hartstocht tot rust en inkeer en deze maken ruimte voor dat wat 
groter is. Daar is geen hartstochtelijke zanger meer en die staat al helemaal niet centraal. Dan 
wordt er gebeden en meebewogen in het ritme van de Goddelijke Adem die ons van moment 
tot moment een levende ziel doet zijn: nesjamah-roeach-nefesh; nefesh-roeach-nesjamah; enz. 
Ontvangen en geven. 
Een strikt hierarchische 'taakverdeling' waarbij kloosterlingen de psalmen meer 'hemels' 
zingen en het gewone Volk meer 'aards' zingt, lijkt me niet zo'n goed idee. 
Overigens is aandacht voor de democratisering van het getijdengebed (beoogd door het 
tweede Vaticaans Concilie) niet meer zo relevant, want deze ‘democratisering’ van het 
getijdengebed is (helaas) mislukt.  
Voor alle duidelijkheid: ik ben niet tegen hartstocht op zich! 
 
 
7.  Dagelijkse oefeningen 
Dagelijkse religieuze oefeningen zijn voor mij niet per se gekoppeld aan uiterlijke deelname 
aan Kerkbijeenkomsten. Dagelijkse oefeningen hebben misschien in onze tijd voor veel 
zoekende mensen plaats in de persoonlijke dagritmiek en in kleinere, verborgen ecclesia. 
 
8. Opdracht van Kerken 
Naar mijn overtuiging is de belangrijkste opdracht van een kerk mensen te helpen in contact 
te komen met het goddelijke en hen daarin verder te begeleiden. Dat betekent concreet op 
gemeenschapsniveau een heiligende ruimte willen zijn en deze ‘aanreiken’. Op individueel 
niveau houdt dit het bieden van geestelijke begeleiding in. 
Aan deze kerkopbouw is nog heel, heel veel te doen.  
 
9 Ecclesia, gemeenschappelijke brug tussen hemelen en aarden 
De Ecclesia is – als het goed is - ook zo’n brug zijn. Zeker als leden met aandacht op de 
Heilige gericht zijn en proberen te bidden vanuit het hart in een meditatieve gesteldheid. Dan 
kan een gemeenschappelijke innerlijke ruimte tegenwoordig worden gesteld waarin eveneens 
deze brug tussen hemelen en aarde aanwezig is. Dan ontstaat door genade een heilige ruimte 
die hemelen en aarden omvat. De inhoud en vorm van liturgische rituelen en vieringen uit de 
Traditie zijn daarbij ongetwijfeld van groot belang.  
 
 


