
Bij de presentatie van  

Verbindend vieren 

 

Wat is ‘verbindend vieren’? 
Sommigen zullen het weten, 
anderen zullen een idee heb-
ben of een vaag vermoeden. 
In de afgelopen zomer was het 
op internet een onbekende 
woordcombinatie. Inmiddels 
genereert de woordcombinatie 
een aantal hits, hoewel die te herleiden zijn tot een beperkt aantal bronnen. Op de 
Britse versie van de wereldwijde amazon-boekhandel is de titel van het boek te vin-
den, zij het ‘currently unavailable’. Wij weten hier vandaag dat dat niet meer het geval 
hoeft te zijn. 

Wat is ‘verbindend vieren’? Het is de titel van het boek dat we vandaag presenteren. 
Maar wat betreft de auteurs en een groep mensen om hen heen (verenigd in Ere-
dienst Creatief) is het ook een ‘terminus technicus’. Kort gezegd komt het hier op 
neer. Onder invloed van de liturgische beweging heeft in de liturgie het begrip orde 
(van dienst) een hoge vlucht genomen. Als ik als gastvoorganger ergens voorga, dan 
wil tevoren graag weten wat de orde van dienst is. Meestal is die ook beschikbaar. 
Ze is het uitgangspunt voor de verdere vormgeving van de dienst. Bij ‘verbindend 
vieren’ krijgt 
de orde een 
veel minder 
centrale rol. De wordt ondergeschikt aan het verhaal dat de gemeente onder leiding 
van de voorganger in de desbetreffende dienst gedenkend vertelt. In het nawoord 
van Verbindend vieren formuleer ik het zo: ‘de inzet verschuift van een formele orde 
met bepaalde inhouden naar een inhoud die gestalte krijgt in bij die inhoud passende 
vormen’. Wat verbindt is het verhaal, meer in het bijzonder de verhaallijn, ook wel 
aangeduid met spanningsboog en flow. Om misverstanden te voorkomen: deze be-
nadering sluit een min of meer vaste orde niet uit. Ik geeft twee voorbeelden om de 
benadering van ‘verbindend vieren’ te illustreren. Neem een dienst waarin het gaat 
over het overspel van David, over schuldbelijdenis, het zoeken naar vergeving. Als 
dit gedenkend wordt verteld, in het hier en nu geplaatst, dan kan het juist dienstbaar 
zijn aan het geheel om de schuldbelijdenis niet aan het begin van de dienst te doen, 
maar bijvoorbeeld in het kader van de Schriftlezing, of na de preek in het kader van 
de gebeden aan het slot van de dienst. Als gekozen wordt voor de Schriftlezing – 
bijvoorbeeld Psalm 32 of Psalm 51 – dan zou ín die Schriftlezing ruimte gemaakt 
kunnen worden voor een concrete schuldbelijdenis, in stilte of zelfs hardop. Valt de 
keuze op het slot van de dienst, dan kan de concrete schuldbelijdenis de gestalte\ 
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kunnen krijgen van een praktische en 
persoonlijke toepassing. Het tweede 
voorbeeld ontleen ik aan de orde van 
dienst zelf. In het kader van het Gloria 
zingen we meestal één lied. Keurig 
afgepast, als het ene Hollandse koek-
je bij de koffie. Maar als om wat voor 
reden dan ook in een dienst de lof-
zang veel accent krijgt, waarom zin-
gen we dan niet meer liederen? 
Waarom gaan we niet te rade bij 
evangelische groepen die met praise 

and worship een flink deel van hun muzikale kaarten op de lofprijzing hebben gezet?! 
In het kader van Eredienst Creatief combineerde we eens Psalm 149 met het zoge-
naamde Peruaans Gloria en ‘Halleluja, zing voor Jezus’ uit de Engelse traditie.   

‘Verbindend vieren’ kiest niet voor één bepaalde stroming of traditie. ‘Verbindend vie-
ren’ niets zelfs niet uitsluitend voor kerkelijke of christelijke tradities, al vormt het 
christelijk geloof nadrukkelijk het kader waarbinnen die andere traditie een plek krijgt. 
We lezen, zingen, bidden, interpreteren en leggen uit ‘in Christus’. Een goed voor-
beeld hiervan is TV-weergave van het passieverhaal: The Passion, sinds 2011. Op 
een fascinerende wijze gebruikt men de oude traditie van het passiespel en vult die 
met in zichzelf volstrekt seculiere liederen. Ik noem als voorbeeld het slotlied in 2013, 
‘Je kunt het niet alleen’. In de oorspronkelijke versie van Nick & Simon gaat het over 
twee mensen. Maar in het kader van The Passion klinkt het lied ineens heel anders 
en kan de ander met een hoofdletter worden geschreven. Ook hier geldt: het kader 
waarin het verhaal gedenkend wordt verteld, is bepalend. Ik vermeld in dit verband al 
vast wel een risico: dat de liturgie seculariseert en dat van de andere, christelijke dui-
ding weinig meer terecht komt. 

‘Verbindend vieren’ is in verschillende opzichten niet nieuw. In de kerkgeschiedenis 
is er een doorgaande beweging van aanpassing, wisselwerking en vernieuwing. Dat 
betreft zowel  kerkelijke tradities onderling als kerkelijke en min of meer seculiere 

tradities. Ik noem 
twee voorbeelden 
uit het wat verdere 
verleden. Het Griek-
se Kyrie heeft zich 

in de 5e eeuw een plek verworven in de Latijnse liturgie en daarbij zijn Griekse be-
woordingen behouden. De Hervormde synode van 1817 verordonneert dat de liturgi-
sche formuleringen niet afgeraffeld mogen worden. Dat past in de beweging die wor-
telt in de Verlichting, waarin begrijpelijkheid en kennisvermeerdering hoog in het 
vaandel staan. Meer recent wijs ik op de beweging van ‘blended worship’ in de 
Verenigde Staten, al is die met name gericht op de kerkmuziek. Het gebruik van lie-
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deren van verschillende stijlen is in Nederland ook bepaald niet onbekend meer, al 
lijkt de invalshoek pragmatisch: tegemoet komen aan de uiteenlopende behoeften 
die een gemeente kent. Nieuw is dat ‘verbindend vieren’ zich nadrukkelijk richt op het 
geheel van de eredienst. Het gaat niet alleen om het gebruik van verschillende soor-
ten liederen, maar ook om het benutten van drama, beeldgebruik middels een bea-
mer, beweging en dans, al naar gelang nodig is om het verhaal te vertellen. Ook 
hiervan geldt dat het goeddeels ook eerder in de geschiedenis wel gebeurd is. Nieuw 
is de verhalende, narratieve benadering van het geheel. 

Waarom zouden we ons inzetten voor ‘verbindend vieren’? Uit de veelheid van mo-
tieven licht ik een viertal. 1) Bijbels-theologisch. Theologen als Gerrit Lammens en 
Rudolf Boon hebben ons in de tweede helft van de jaren be-

paald bij het Bijbelse gedenken. We 
vertellen in de liturgie het Bijbelse 
verhaal alsof het aan ons geschiedt. 
Daardoor verschuift ons beeld van 
de toekomst, er ontstaat hoop, uit-
zicht. Gedenken omvat heel ons 

mens-zijn. Het gaat niet alleen om woorden, maar ook om 
handelingen. Het gaat niet alleen om het gehoor, maar ook om 
de andere zintuigen (van tasten, ruiken, proeven en zien). Als 
we beeldmateriaal gebruiken of drama een plaats geven in de liturgie, dan is dat 
daarom niet om weer eens wat anders te doen, maar omdat deze benaderingen van 
het aloude verhaal dienstbaar zijn aan het in al zijn dimensies gedenkend vertellen 
van het verhaal in het hier en nu. 2) Oecumenisch. We hebben een enorme schat 
aan teksten, muziek en liederen, verbeelding, enzovoort, tot onze beschikking. Inter-
net maakt het eenvoudig 
om tijd en ruimte te over-
bruggen. De samenleving 
maakt daar goed gebruik 
van. Waarom zouden we dat 
in de kerk niet doen? ‘Verbindend vieren’ brengt ons dicht bij de andere heiligen (= 
gelovigen) om sámen de lengte, breedte, hoogte en diepte van Gods liefde te ver-
staan (vgl. Ef. 3: 18). ‘Verbindend vieren’ brengt ons bij het ene Verhaal dat ons als 
gelovigen met elkaar verbindt. 3) Missionair. ‘Verbindend vieren’ is bij uitstek een 
invalshoek met ruimte voor hedendaagse vormen (en deels ook inhouden), een in-
valshoek die die inkadert en integreert in de liturgie. Ik besef dat we de mogelijkhe-
den en perspectieven daarvan voor een missionaire liturgie ook weer niet moeten 
overdrijven. Ik laat in het boek zien dat juist de narratieve benadering aantoont dat de 
grenzen om andersgelovigen te bereiken vrij snel bereikt zijn. Dat neemt niet weg dat 
er in ieder geval in ‘verbindend vieren’ aanknopingspunten zijn om het gesprek met 
andersgelovigen aan te gaan. 4) Educatief. We komen, zeker in de protestantse tra-
ditie, uit een sfeer met een sterke nadruk op kennisoverdracht. In de samenleving is 
die benadering inmiddels sterk gerelativeerd. Kinderen hanteren apparatuur zonder 
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gebruiksaanwijzing: learning by doing. ‘Verbindend vieren’ biedt de ruimte voor jong 
en oud om al doende te leren, interactief met anderen en de (liturgische) omgeving. 

‘Verbindend vieren’ staat nog in de kinderschoenen. Dat geldt de praktijk én de theo-
rie. Het boek dat we vandaag presenteren is een eerste poging in het kader van de 
theorievorming. Er valt nog veel te onderzoeken en te ontdekken. Het eerste exem-
plaar vandaag gaat uit dank naar degene die op de naam kwam, ‘verbindend vieren’: 
Karin de Schipper-Visser. Het tweede en het derde exemplaar gaan naar de meele-
zers: Nynke Dijkstra en Cees Breunese. Zij hebben ons als auteurs geholpen het 
juiste spoor te vinden.  

Uitgesproken bij de presentatie van ‘Verbindend vieren. Spelen met vormen en stijlen 
in de eredienst’ op vrijdag 19 april 2013 in ‘De Ark’ te Maarssenbroek. 

Klaas-Willem de Jong 


