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In 1911 verschenen vrijwel gelijktijdig de artikelenbundel Onze Eeredienst van A. Kuyper en het 
geschriftje Liturgie van J.H. Gerretsen. Dertig jaar later beschouwt G. van der Leeuw deze uitga-
ven als "twee classieken"1. En sindsdien wordt in vrijwel iedere beschrijving van de Nederlandse 
liturgiegeschiedenis stilgestaan bij het jaartal 1911 en deze twee publicaties. Verder wordt dan 
doorgaans aandacht besteed aan de eerste zogenaamde liturgische dienst, die J.H. Gerretsen op 12 
november van genoemd jaar hield in de Kloosterkerk.  
Uit het voorgaande blijkt wel, dat 1911 liturgisch geen vergeten jaar is. Toch wil ik er in dit artikel 
wat nader op ingaan, omdat mij uit onderzoek duidelijk geworden is, dat de gebeurtenissen nogal 
selectief en geïsoleerd - zowel historisch als thematisch - beschreven zijn.2 Ik wil me daarbij 
beperken tot hetgeen Gerretsen gedaan en losgemaakt heeft. Op Kuyper hoop ik later in een ander 
verband nog eens terug te komen. 
Aan de hand van drie thema's wil ik de ontwikkelingen beschrijven. In de eerste plaats is dat de 
uitgave Liturgie. In de tweede plaats zijn dat de door Gerretsen geïnitieerde diensten en in de 
derde plaats de directe stimulans die er van diens werkzaamheden is uitgegaan op anderen. Aan 
dit alles gaat een korte biografie van Gerretsen en een beknopte beschrijving van de Hervormde 
Gemeente 's-Gravenhage vooraf. 
 
1. Inleiding 
 
1.1 J.H. Gerretsen - korte biografie3 
 
Jan Hendrik Gerretsen werd op 18 januari 1867 in Nijmegen geboren. In deze stad groeide hij ook 
op. Al op jonge leeftijd verloor hij zijn vader, die directeur van de kweekschool De Klokkenberg 
was. Zijn moeder zette zich na diens dood verder in voor de ontplooiing van het christelijk 
onderwijs.  
In 1885 begon Gerretsen aan zijn theologische studie in Utrecht. Aanvankelijk wilde hij zendeling 

                                                
    1  Liturgie3 (zie paragraaf 2.1), 4. 

    2  G. van der Leeuw, Liturgiek, Nijkerk 1940, 156, geeft een ruwe schets van Gerretsens 
liturgische dienst zonder bronvermelding. E. van der Schoot, Hervormde Eredienst - de 
liturgische ontwikkeling van de Ned. Herv. Kerk, 's-Gravenhage 1950, 131v, verwijst naar Van 
der Leeuw en F. van Geheel Gildemeester en H.A.C. Snethlage, J.H. Gerretsen - Een Boekje van 
Herinnering, zijnen vrienden aangeboden, Nijmegen z.j. [1924], 119v. Van primair 
bronnenonderzoek is in deze uitgaven geen sprake. 

    3  Zie: Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme (verder 
af te korten als: BLGNP) 3, 132 -135, en de daar vermelde literatuur. Onjuist in dit artikel (a.w., 
133) is de opmerking, dat de eerste liturgische dienst op eerste kerstdag 1911 plaatsvond. Dit 
moet 12 november 1911 zijn. 
        Het archief van J.H. Gerretsen bevindt zich in het Algemeen Rijks Archief te 
's-Gravenhage, Tweede Afdeling (toegangsnummer: 2.21.255.07) en wordt in het vervolg 
afgekort met AG, Archief Gerretsen.  



worden, maar dit plan liet hij al spoedig varen. In 1891 promoveerde hij op een kerkhistorisch 
proefschrift over Florens Radewijns.4 Zijn belangstelling voor de kerkgeschiedenis blijkt ook uit 
zijn vier jaar later verschenen studie over Micron.5 In deze publicaties geeft Gerretsen naast een 
kerkhistorische tevens blijk van een dogmatisch-systematische belangstelling. In de loop der jaren 
gaf hij enkele dogmatische fragmenten uit, onder meer over de rechtvaardigmaking bij Paulus. 
Na de gemeenten van Lopik en Dedemsvaart gediend te hebben werd Gerretsen op 6 februari 
1898 bevestigd tot predikant van de Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage. Twaalf jaar later, in 
1910, werd hij tevens tot hofprediker benoemd. Kort na zijn 25-jarig ambtsjubileum in 1916 
overvielen hem zware depressies, die hem het werken onmogelijk maakten. Hij overleed op 17 
november 1923. 
Gerretsen rekende zichzelf tot ethische richting. Hij stond echter open voor andere zienswijzen en 
tradities in de kerk. In Nijmegen al maakte hij kennis met de Rooms-Katholieke Kerk en zowel in 
zijn geboortestad als in Utrecht bezocht hij het Leger des Heils.  
Gerretsens globale levensloop en zijn publicaties laten zien, dat zijn belangstelling eerder bij 
andere onderwerpen lag dan bij de liturgie. In het vervolg wil ik proberen de achtergrond en aard 
van zijn interesse voor de liturgie nader aan te geven.  
 
1.2 De Hervormde Gemeente 's-Gravenhage - situatie 19116 
 
Den Haag telde in 1911 een ruime 270.000 inwoners van wie ongeveer 40 % tot de Hervormde 
Gemeente gerekend werd. In het verleden was dat aandeel in de bevolking nog aanzienlijk groter. 
Op de drempel van 18e en 19e eeuw bedroeg het percentage, inclusief zo'n 2000 leden van de 
Waalse gemeente, meer dan 60 % (van + 40.000), rond 1850 om en nabij de 50 % (van + 68.000).  
Het percentueel gestaag dalende, maar absoluut snel groeiende aantal Hervormden in de tweede 
helft van de vorige eeuw heeft haar weerslag gehad op het aantal kerkgebouwen en predikants-
plaatsen en op de verder ontwikkelde activiteiten.  
In 1911 telde de gemeente acht kerkgebouwen: Grote Kerk, Kloosterkerk, Nieuwe Kerk, 
Willemskerk, Zuiderkerk, Bethlehemkerk, Regentessekerk en Wilhelminakerk. De laatste vijf 
werden in de tweede helft van de 19e en de eerste jaren van de 20e eeuw gebouwd. Naast deze 
kerken beschikte de Hervormde Gemeente over een aantal evangelisatie- en wijkgebouwen, die in 
dezelfde periode werden opgetrokken.  
De geestelijke verzorging van de gemeente was opgedragen aan 14 predikanten, die afgezien van 
de oudste onder hen voor het pastoraat elk een eigen wijk hadden. In de kerkdiensten rouleerden 
zij over de verschillende kerken. In hetzelfde kerkgebouw zag men op zondagmorgen zodoende 3 
à 4 keer per jaar dezelfde predikant. Voor doop en kerkelijke huwelijksbevestiging werden eens 
per week in één van de kerkgebouwen aparte diensten belegd.  
De betrokkenheid van de Hervormden bij de kerkdiensten was gering. Gelet op de grootte van de 
gebouwen en het aantal diensten kan het aantal kerkgangers op een zondag nooit meer dan 15 % 
van alle Hervormden hebben bedragen. Hierbij moet wel bedacht worden, dat in de wijken door 
evangelisten en anderen ook nog diverse activiteiten werden ontwikkeld, bijvoorbeeld op de 
zondagsscholen.  
Een gegeven over de verdere betrokkenheid bij het kerkelijk leven is het vrij kleine aantal van 900 
manslidmaten dat in 1911 de moeite nam een stem uit te brengen over het al dan niet in stand 
houden van het zogenaamde kiescollege. In plaats van de kerkeraad beriep dit college predikanten 
                                                
    4  J.H. Gerretsen, Florentius Radewijns, Nijmegen 1891. 

    5  J.H. Gerretsen, Micronius - zijn leven, zijn geschriften, zijn geestesrichting, Nijmegen 1895. 

    6  De meeste gegevens in deze schets zijn afkomstig uit: E.J.W. Posthumus Meyjes, Hervormd 
's-Gravenhage in de negentiende eeuw, 's-Gravenhage 1935. 



en benoemde diakenen en ouderlingen.  
De geestelijke ligging van de gemeente komt mede tot uiting in de keuze van de predikanten. 
Deze behoorden vanaf het tweede helft van de 19e eeuw vooral tot de orthodoxie in het midden 
van de kerk, onder meer tot de ethici. Daarnaast was er ruimte voor confessioneel-gereformeerden 
en een enkele moderne voorganger. Toch is in het begin van deze eeuw de ruimte voor opvattin-
gen van de moderne richting beperkt. In de strijd over de schriftkritiek in 1906 en volgende jaren 
ondersteunde Gerretsen zijn collega J.A. Cramer. Dit kwam hem jarenlang op minder kerkbezoek 
te staan.  
Opmerkelijk is overigens, dat de Doleantie weliswaar niet geheel aan Hervormd Den Haag 
voorbij is gegaan, maar toch nauwelijks invloed heeft gehad.  
 
2. Het opstel Liturgie 
 
2.1 Beknopte bibliografie 
 
Het is onjuist om van dé Liturgie van Gerretsen te spreken, omdat er diverse stadia en uitgaven 
van bestaan. De basis voor zijn gedachtengang heeft Gerretsen gelegd in drie artikelen onder deze 
titel, die verschenen in het Kerkelijk Weekblad gewijd aan de belangen der Ned. Herv. Gemeente 
te 's-Gravenhage7. Het zijn de nummers 43, 44 en 45 van de 1e jaargang, die op resp. 28 oktober, 
4 en 11 november 1911 zijn uitgebracht. De artikelen zijn bedoeld als voorbereiding op de dienst 
van 12 november in de Kloosterkerk (in het vervolg aan te duiden als resp. Liturgie 1, 2 en 3).8  
Als gevolg van de publiciteit die aan een en ander wordt gegeven in de pers kwam het Gerretsen 
"gewenscht voor, ze, eenigszins om- en uitgewerkt, in brochurevorm te doen verschijnen."9 
Enkele weken later, nog in hetzelfde jaar, 1911, verschijnt bij de fa. H. ten Hoet in Nijmegen het 
boekje Liturgie met een omvang van 158 x 243 mm (aanduiding: Liturgie1). In het 
daaropvolgende jaar komt een ongewijzigde tweede druk uit (Liturgie2). Alleen de omslag is flink 
lichter van kleur geworden, grijs in plaats van paarsblauw. 
Dertig jaar later, in 1941 schrijft Van der Leeuw een voorwoord bij een heruitgave, die de 
toevoeging "derde druk" draagt. Indirect is uit dit voorwoord af te leiden, dat de hernieuwde 
uitgave een rol moet vervullen in de discussie die op dat moment in de Nederlandse Hervormde 
Kerk gevoerd wordt over de liturgie. Gerretsens brochure is van belang, omdat "zij in lapidairen 
vorm gedachten uitspreekt, die in 1941 zoo frisch en levend zijn als in 1911."10 De Stichting 
Adoremus - nauw verbonden met de Liturgische Kring in de Nederlandse Hervormde Kerk - is de 
uitgever, terwijl Drukkerij C. Blommendaal N.V. verantwoordelijk is voor de druk. Omvang 
(omslag 111 x 180 mm) en uitvoering doen sterk denken aan andere brochures die deze stichting 
voor de Liturgische Kring het daglicht heeft laten zien. Het al aangeduide voorwoord van Van der 
Leeuw vervangt de inleidende woorden van Gerretsen in de eerste twee drukken. Nieuw zijn 
verder de titels boven de twee hoofddelen,  

                                                
    7  Verder af te korten tot: Kerkelijk Weekblad. 

    8   Deze nummers zijn in twee instellingen te raadplegen. In de eerste plaats in de 
tijdschriftencollectie van het GA (Gemeente-Archief) 's-Gravenhage. In de tweede plaats in AG, 
lijstnr. 11.   

    9  Liturgie1, 3. 

    10  Liturgie3, 4. Voor een overzicht van de discussie die zich in deze jaren ontspon tussen o.a. 
Van der Leeuw en Noordmans, zie: O. Noordmans, Verzamelde Werken VI, Kampen 1986, 45 - 
341, en de daar vermelde literatuur. 



"De beteekenis der liturgie voor de samenkomsten der gemeente"11 en "De beteekenis der liturgie 
voor het leven der geheele Kerk"12. Deze zijn overigens vrijwel letterlijk afkomstig uit het 
oorspronkelijke voorwoord van Gerretsen.13 Op een enkel detail na, is de uitgave verder gelijk 
aan haar beide voorgangers. De spelling, het gebruik van hoofdletters en de indeling in alinea's is 
dezelfde gebleven (aanduiding: Liturgie3). 
Op de derde volgt - in 1946-4714 - nog een vierde druk. Afgezien van de aanduiding "vierde druk" 
onderscheidt deze zich van de vorige door een wat donkerder kaft en een wijziging van de plaats 
van uitgave van "'s-Gravenhage" in "'s-Gravenhage - Rijswijk (Z.H.)" (Liturgie4).    
 
2.2 Wortels 
 
De eerste vraag die ik wil proberen te beantwoorden is, waar Gerretsens belangstelling voor de 
eredienst vandaan komt, en vervolgens waar hij de bouwstenen voor zijn Liturgie vandaan heeft.  
Van verschillende zijden is er op gewezen, dat Gerretsen zich in zijn jeugd te Nijmegen 
aangetrokken wist tot de Rooms-Katholieke Kerk.15 Een zekere bewondering voor de Romana is 
hem vervolgens zijn leven lang bijgebleven. Maar daarnaast was hij geboeid door het Leger des 
Heils, zowel in zijn werk als in zijn samenkomsten, hetgeen ook tijdens zijn studie in Utrecht nog 
tot uiting kwam.16 Mystiek en piëtisme paren zich in deze uiteenlopende interesses, waarbij de 
sociaal-maatschappelijke dimensie van kerk en geloof niet buiten zicht raakt. Dat laatste blijkt 
ook uit zijn belangstelling voor het werk van de Blumhardts in Bad-Boll. 
Als een van zijn eerste publicaties na zijn proefschrift verscheen in 1895 Micronius - zijn leven, 
zijn geschriften, zijn geestesrichting. Gerretsen beschrijft hierin wel Microns uitgave van de 
Christlicke Ordinancien17, maar van een bijzondere aandacht voor de liturgische inhoud blijkt zo 
goed als niets. Hij beschrijft Micron, zoals de titel al aangeeft, vanuit biografisch, bibliografisch 
en dogmatisch oogpunt.  
Een enkele brief uit de correspondentie van Gerretsen met S.H. Buijtendijk18 toont aan, dat de 

                                                
    11  Liturgie3, 5. 

    12  Liturgie3, 23. 

    13  Liturgie1, 3. 

    14  G. van der Leeuw heeft in de tweede druk van zijn Liturgiek (Nijkerk 19462), met 
bijgewerkte lituratuuropgaven, afgesloten in augustus 1946 (idem, 8), nog de derde druk vermeld 
staan (idem, 238). Het tijdschrift Kerk en Eredienst II (1947), nummer 1, vermeldt op de 
achteromslag onder "aanvullingen liturgische bibliotheek" zowel de tweede druk van Van der 
Leeuws Liturgiek als de vierde druk van Gerretsens Liturgie. Dit doet vermoeden, dat deze vierde 
druk eind 1946 of begin 1947 verschenen is.  

    15  Van Gheel Gildemeester - Snethlage, J.H. Gerretsen, 6v, 16, 33, 37v. Vgl. ook idem, 100v 
en 121. 

    16 Idem, 24, 33, 39. 

    17 Gerretsen, Micronius, 80 - 86. 

    18 Gerretsen leerde S.H. Buijtendijk (1820 - 1910) in zijn eerste gemeente, Lopik, kennen. 
Buijtendijk was in sterke mate beïnvloed door het Reveil, bezat een grote liefde voor J.H. 
Gunning J.Hz., maar voelde zich vooral aangetrokken tot de confessionele richting in de kerk. Zie 
verder: BLGNP 3, 69v. 



gedachten die Gerretsen in zijn Liturgie heeft neergelegd al langer aanwezig waren. Begin 1904 
gaat Gerretsen in op het net nieuwe concept-reglement voor de Nederlandse Hervormde Kerk van 
J.R. Slotemaker de Bruïne en L.J. Blanson Henkemans en stelt dan: "Men wil, dat een kerk 
belijden zal. Uitnemend. Het kan, het mag niet anders. Maar hoe belijdt een kerk? Allereerst in en 
door haar liturgie."19 En enkele regels verder gaat hij in op de tucht. "Tucht is het, wanneer een 
door den H.G. beschermde kerk, door haar liturgie uitdrijft alle elementen, welke niet bij haar 
behooren."20 Het feit, dat Gerretsen zijn oudere collega "liturgische neigingen" toeschrijft, doet 
vermoeden, dat Buijtendijk in de ontwikkeling van Gerretsens liturgische belangstelling mede 
een rol heeft gespeeld.  
Meer concrete aanwijzingen, over de bronnen die invloed hebben uitgeoefend op Gerretsens 
ontwerp van de Liturgie zijn er niet. Toch is hij in hoge mate van anderen afhankelijk geweest: 
"Zijn verdienste ligt niet zozeer in de gedachten die hij naar voren bracht (...) Men vindt deze alle 
terug bij auteurs vóór Gerretsen"21. Zelf wijs ik wat de theorie betreft in het Nederlands taalgebied 
met name op G.H. Lamers22, die eveneens de aanbidding kent als centraal begrip en op J.H. 
Gunning J.Hz.23. De laatste is dan ook bijzonder ingenomen met Gerretsens publicatie: "Elk 
woord is uit mijn hart geschreven."24 De bondige samenvatting van zijn visie op de liturgie, die in 
1912 in De Schatkamer verschijnt25, verraadt omgekeerd weer de invloed van Gerretsen. 
 
2.3 Inhoud 
 
In de beschrijving van de inhoud van Gerretsens Liturgie baseer ik me op Liturgie1. In de 
ingesprongen gedeelten geef ik de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke 
artikelen aan.  
 Het verwondert niet, dat Gerretsen in de artikelen meermalen naar de aanstaande 

liturgische dienst verwijst. In de brochure komen verwijzingen naar enige concrete 
liturgie niet voor. Verder valt op, dat Gerretsen de brochure veel systematischer heeft 
opgezet dan de oorspronkelijke artikelen. Hij formuleert bovendien scherper en directer. 
Hij heeft in enkele weken tijd kans gezien de kwaliteit van zijn pleidooi voor liturgie 
aanzienlijk te verbeteren.  

Gerretsen zet in de brochure in bij de praktijk van de protestantse eredienst, waarin de preek 
centraal staat. Hij wil de preek beslist niet missen. Zij moet de eerste plaats blijven innemen. Het 
wezen van de eredienst ligt voor Gerretsen echter in de aanbidding. Juist de liturgie - door 
Gerretsen naast en tegenover de preek geplaatst - biedt de gemeente de mogelijkheid om God 
gemeenschappelijk te aanbidden: het gezamenlijk loflied, de belijdenis van zonde en de 
verkondiging van genade en de openbare belijdenis van het geloof. Nauw verwant met dit alles is 

                                                
    19 Van Gheel Gildemeester - Snethlage, J.H. Gerretsen, 118. Vgl. Liturgie1, 7vv en 16vv. 

    20 Van Gheel Gildemeester - Snethlage, J.H. Gerretsen, 118. Vgl. Liturgie1, 20v. 

    21  J.F. Lescrauwaet, De liturgische beweging onder de Nederlandse Hervormden in 
oecumenisch perspectief - een fenomenologische en kritische studie, Bussum 1957, 82. 

    22 G.H. Lamers, Aphorismen uit het gebied der Liturgiek, in: J. Cramer en G.H. Lamers, 
Nieuwe bijdragen op het gebied van godgeleerdheid en wijsbegeerte, Amsterdam 1877.  

    23 Gunning, Onze Eeredienst. 

    24 SK 5 (1911), 198. 

    25 SK 6 (1912), 83 - 85, 99 - 101, 112 - 114 en 145 - 147. 



daarom het belijden. "In de liturgie aanbidt en belijdt de Gemeente."26 
Vervolgens beschrijft Gerretsen drie voor hem belangrijke aspecten van de liturgie. Liturgie komt 
tegemoet aan de esthetische behoeften in de gemeente. Zij heeft een belangrijke pedagogische 
kracht.27 En zij "emancipeert de Gemeente, maakt haar mondig."28 
Ten opzichte van het artikel Liturgie 2 wisselen het eerste en derde element van plaats. Niet alleen 

in de plaats, maar ook in de omvang krijgt het esthetisch aspect van de liturgie veel meer 
accent in de brochure dan in het artikel. Het is denkbaar, dat Gerretsen hier mede door de 
eerste dienst zelf meer waarde aan is gaan hechten. Ook is het mogelijk, dat hij zich naar 
aanleiding van reacties op zijn artikelen op dit front nadrukkelijker wilde verdedigen: "In 
de Kerk nu het aesthetische element introduceeren, is zoveel als sterken drank schenken 
aan een dronkaard. Zoo spreken de tegenstanders der liturgie."29 In de brochure wijdt 
Gerretsen een aparte alinea aan het gevaar van esthetische preken. En hij eindigt met: 
"verwaarloos de aesthetische behoefte des menschen niet, voldoe er aan met mate, en 
voldoe er eerder aan in de liturgie dan in de preek."30 

In het tweede deel van de brochure verbreedt Gerretsen het perspectief van de samenkomsten van 
de gemeente tot de kerk in haar geheel. Het probleem van de geschillen omtrent het belijden 
worden in de eredienst opgelost. Want, zo stelt hij, in de liturgie belijdt de gemeente. Hij ziet 
daarbij mogelijkheden om een accentverschuiving te bewerkstelligen van de dogmatiek naar de 
liturgie. Dit kan een al te eenzijdige intellectuele benadering van kerkelijk-dogmatische 
vraagstukken helpen voorkomen. Van de liturgie gaat eveneens tucht uit: "In de liturgie belijdt de 
Kerk. In de liturgie spreekt zij uit, wat zij aan waarheid bezit."31 Overigens onderkent Gerretsen 
het gevaar, dat de liturgie verwordt tot een opsomming van lege woorden.32 Daarom moet alle 
liturgie aan de voorwaarde voldoen, dat zij leeft in het hart van de gemeente. Tot slot hoopt 
Gerretsen door de liturgie de partijschappen in de kerk te kunnen verminderen. In de preek kan 
elke voorganger zijn eigen keuzes maken, in de liturgie in optima forma zijn zij allen aan 
hetzelfde stramien gebonden.  
In het artikel Liturgie 3 plaatst Gerretsen het probleem van de partijschappen nog op de eerste 

plaats. Vandaar uit gaat hij over naar het gemeenschappelijk belijden in de liturgie. In de 
brochure komt dit tweede aspect op de eerste plaats en wordt het nader uitgewerkt, met 
name in de verhouding tussen Kerk en plaatselijke gemeente. Vermoedelijk zal Gerretsen 
bij de compilatie van de artikelen gemerkt hebben, dat hij te weinig onderscheid tussen de 
Kerk in haar geheel en de plaatselijke gemeente had gemaakt. "Hoe kan de Kerk 
uitspreken, wat zij belijdt? Ik antwoord in haar liturgie. Want men bedenke wel, wanneer 
er een wezenlijke liturgie bestaat, ik bedoel een zoodanige, die niet door een enkele 

                                                
    26 Liturgie1, 9. 

    27 Hiermee buigt Gerretsen het bezwaar van eentonigheid van een vaste liturgie om in een 
positief begrip. Dit bezwaar was eerder op de kerkeraad door H. Zeydner verwoord (zie paragraaf 
3.2). 

    28 Liturgie1, 14. 

    29 Idem, 9. 

    30 Idem, 12. 

    31 Idem, 21. 

    32 Zie in paragraaf 3.2 het bezwaar dat zijn collega en vriend J.A. Cramer tegen de liturgie 
inbracht.  



Gemeente of door sommige predikanten is ingevoerd, maar door geheel de Kerk, dan 
spreekt in deze liturgie de Kerk hare belijdenis uit, en nemen de gemeenteleden, die aan de 
liturgie deelnemen, de belijdenis der Kerk op de lippen."33 

 
2.4 Excurs: Onze Kerkdiensten 
 
Na de verschijning van de brochure Liturgie laat Gerretsen zich nog een keer uit over de eredienst, 
namelijk in het artikel Onze Kerkdiensten, dat in juni 1912 in het Kerkelijk Weekblad verschijnt.34 
Hij gaat in op twee ingezonden brieven. In de ene wordt de eerste liturgische dienst in de Grote 
Kerk - zie paragraaf 3.4 - geprezen. In de andere wordt aandacht gevraagd voor de evangelisatie. 
Gerretsen stelt voor om in sommige kerkdiensten het evangeliserend element meer op de 
voorgrond te laten treden. Hierbij zou gelet moeten worden op de ligging van het kerkgebouw in 
de stad, het aanvangstijdstip van de betrokken dienst, de beschikbaarheid van vrije plaatsen en de 
inhoud van de prediking. De Grote Kerk zou beschikbaar moeten blijven voor de liturgische 
diensten: "Onze Groote Kerk is een echte cathedraal. Alles dringt hier naar aanbidding. Hoe 
heerlijk daar den grooten naam des Heeren te belijden, en Hem om Zijne ontferming aan te 
roepen." 
Uit dit artikel maak ik op, dat Gerretsen zijn pleidooi voor vernieuwing in de liturgie weet te 
relativeren. Andermaal blijkt, dat hij ook oog heeft voor hetgeen buiten de kerk gebeurt en voor 
degenen die zich op de rand of buiten de kerk bevinden. Voor de evangelisatie lijkt hij zijn 
liturgievernieuwing van weinig waarde te achten.  
In de tweede plaats valt (nogmaals) op, hoe gevoelig Gerretsen voor het estethisch aspect van de 
liturgie is. Eerst in de kathedrale Grote Kerk komt volgens hem een liturgische dienst echt tot haar 
recht.   
 
3. De zogenaamde liturgische diensten  
 
3.1 Voorbereidingen 
 
Uit het voorafgaande is duidelijk geworden, dat Gerretsen al ver voor 1911 een zekere 
belangstelling had voor liturgische vraagstukken. In het najaar van 1911 geeft Gerretsen zelf in 
het tijdschrift De Schatkamer kort weer, hoe het tot de diensten gekomen is. Hij doet dit op 
verzoek van J.H. Gunning J.Hz., die hem had "uitgenoodigd ... zijne ervaringen en verwachtingen 
eens mede te deelen."35 Gerretsen noemt twee dingen die bij het ontwikkelen van zijn liturgie van 
belang zijn geweest.36 Een aanleiding is het voornemen van M. van Woensel Kooy uit Bussum 
om een liederenbundel37 te doen verschijnen. Zij wilde hierin "gaarne eenige liturgie ... opgeno-

                                                
    33 Liturgie1, 17. 

    34  J.H. Gerretsen, Onze Kerkdiensten, in: Kerkelijk Weekblad 2 (1912), nr. 25. Dit is te 
raadplegen in AG, lijstnr. 12. 

    35  SK 5 (1911), 180. 

    36  Idem, 181. Gerretsens verslag is gedateerd op 25 oktober 1911. 

    37  Bedoeld zal zijn: M. van Woensel Kooy, Oude en nieuwe zangen, Rotterdam 19111. In 
Gerretsens liturgie komt voor het nummer 106 ("Ontferm, ontferm U, Heer!"). Hier en in het 
vervolg houd ik de nummering van deze eerste druk aan.  
        M. van Woensel Kooy, Wijding in de kinderkerk - met aanhangsel van eenige 
aanvangsdiensten, Rotterdam z.j. [1916], bevat elementen die ook bij Gerretsen voorkomen: 
aanbidden en belijden (idem, 10 - 12 (14)) en de aandacht voor het begin van de kinderkerkdienst, 



men" zien. Vervolgens greep Gerretsen de gelegenheid aan om bij het vervullen van een 
preekbeurt in de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Bussum38 in mei 1911 een "liturgische 
proef" te nemen. Deze werd in de zomer nog eens herhaald. "Hier ontving de proeve van liturgie 
een vasten vorm."  
 
3.2 Predikantenministerie en kerkeraad 
 
Gerretsen geeft in zijn eigen verslag39 aan, dat hij zijn voorstel begin oktober eerst op het Haagse 
predikantenministerie40 aan de orde stelde. Sommigen steunden hem, anderen niet. Daarna wendt 
hij zich tot de bijzondere kerkeraad (predikanten en ouderlingen), naar eigen zeggen "om den 
zedelijken steun van den kerkeraad". "Indien het mogelijk ware geweest zou ik per 
kerkeraadsbesluit gaarne een liturgie hebben zien vastgesteld en ingevoerd. Doch dit was natuur-
lijk onmogelijk."41 
De notulen van de bijzondere kerkeraad op 5 oktober 1911 geven een beeld van de ontvangst van 
Gerretsens voorstel in dit gremium.42 Er is uitgebreid aandacht besteed aan zijn "voorstel over 
een 'Proeve van Liturgie'". Gerretsen zelf omschrijft de proeve als "de proeve eener liturgie voor 
den hoofddienst der Gemeente". Er zijn met name van de kant van de predikanten bezwaren. D.J. 
Karres43 wijst erop, dat het verschijnsel eredienst op gespannen voet staat met het protestantisme, 

                                                                                                                                                  
de zgn. aanvangsdienst (idem, 29 - 52). 

    38  In de notulen en correspondentie van de kerkeraad van de Evangelisch-Lutherse gemeente 
van Naarden-Bussum is in het geheel geen verwijzing naar de diensten van Gerretsen te vinden.  
        Het is onwaarschijnlijk, dat de Lutherse liturgie enige invloed heeft uitgeoefend op 
Gerretsens ontwerp. Deze verschilde aan het begin van deze eeuw doorgaans nauwelijks van die 
in een Hervormde kerk (zie bijvoorbeeld de (Hersteld-)Lutherse J.W. Pont in: SK 8 (1914), 68v en 
115v). 
        Aangezien de Lutherse gemeente van (Naarden-)Bussum per traditie nauw geliëerd was 
aan de Hervormde gemeente ter plaatse is het op zich niet verwonderlijk, dat de Hervormde 
Gerretsen er dienst deed.  

    39  SK 5 (1911), 181. 

    40  Helaas ontbreken de notulen van het ministerie van deze jaren in de archieven van de 
Hervormde Gemeente 's-Gravenhage. 

    41  Opmerkelijk is, hoezeer Gerretsen hier tegen Kuyper aanleunt, die de orde van dienst door 
de gemeente, c.q. de kerkeraad wil laten vaststellen (A. Kuyper, Onze Eeredienst, Kampen 1911, 
passim). Waar echter bij Kuyper de éne belijdenis moet leiden tot en blijken in de éne liturgie, ligt 
dit bij Gerretsen precies andersom. De eenheid in de liturgie moet de eenheid in het belijden 
bevorderen (vgl. Liturgie1, 17). 

    42   GA-'s-Gravenhage, inventaris 203 (Archief Kerkeraad Hervormde Gemeente 
's-Gravenhage), inv.nr. 22, notulen bijzondere kerkeraad 5 oktober 1911. 
        Nog onwetend van het bestaan van Gerretsens kort verslag in De Schatkamer viel me bij 
het lezen van de notulen al op, dat er geen sprake was van verwondering over het initiatief. Het 
was blijkbaar al in bredere kring bekend. 

    43 D.J. Karres (1858 - 1915), kwam in 1893 naar 's-Gravenhage. Hij behoorde tot de 
confessionele richting. Zie verder: BLGNP 3, 206.  



waar het accent op de leerdienst is komen te vallen. E.J.W. Posthumus Meyjes44 meent, dat de 
bespreking van Gerretsens voorstel niet in de kerkeraad zou moeten plaatsvinden. Maar hij geeft 
niet aan, hoe en waar dan wel. 
Zijn collega H. Zeydner45 stelt, "dat een vaste liturgie doodend werkt". De leegloop van de 
Engelse staatskerk is hier z.i. een voorbeeld van. J.P. de Bie46 stemt in met de gedachte, dat in 
"ons gemeenteleven ... de aanbidding te veel te loor" is gegaan, maar steunt Gerretsen niet. 
De domini F. van Gheel Gildemeester47 en J.A. Cramer48 willen Gerretsen de ruimte geven, 
hoewel de laatste in de poging op zich niets ziet. Hij is bang, dat de gemeente de liturgie te hoog 
zal stellen en dat "zoekende hoorders" woorden in de mond zullen worden gelegd, die zij op zich 
niet kunnen of willen uitspreken.49  
Duidelijke steun komt er van enkele ouderlingen. Er wordt gewezen op "het verwarrende in de 
leiding van verschillende predikanten. De een doet nu zoo, de ander zus." Een hunner verbaast 
zich erover, dat de predikanten zo overtuigd zijn van het "geestelijk belang dezer poging. Waarom 
steunt men haar dan niet?" 
Als de voorzitter, P.J. Molenaar50, het voorstel in stemming brengt, zijn 23 leden voor, 8 tegen en 
wensen 4 aanwezigen buiten de stemming te blijven.51 
Gerretsens voorstel haalt bijna een tweederde meerderheid onder de meestemmende 

                                                
    44 E.J.W. Posthumus Meyjes (1871 - 1949), diende de Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage 
van 1902 tot 1939. Hij behoorde net als D.J. Karres tot de confessionele predikanten van de stad. 
Zie verder: BLGNP 1, 262.  

    45 H. Zeydner (1849 - 1914), deed in 1895 zijn intrede als predikant van  de Hervormde 
Gemeente te 's-Gravenhage.  

    46 J.P. de Bie (1871 - 1959), begon zijn predikantschap in 's-Gravenhage in 1910 en vroeg 20 
jaar later emeritaat aan. Hij behoorde tot de confessionele richting. Zijn prediking had een 
kohlbruggiaanse signatuur. Zie verder: BLGNP 1, 48.  

    47  F. van Gheel Gildemeester (1855 - 1929) werd in 1883 beroepen en bevestigd in 
's-Gravenhage. Hij koos zelf niet voor een van de kerkelijke partijen, wordt orthodox genoemd 
met open oog en oor voor zowel recht- als vrijzinnigen. Zie verder: J.R. Callenbach (red.), Dr. F. 
van Gheel Gildemeester - zijn leven en werken geschetst door zijn vrienden, Leiden 19291. 

    48 J.A. Cramer (1864 - 1952) kwam in 1896 als predikant naar 's-Gravenhage. In 1921 werd hij 
tot hoogleraar benoemd in Utrecht. Hij wordt tot de ethische richting gerekend, maar stond open 
voor vragen van de moderne theologie. Zie verder: BLGNP 2, 146 - 148. 
        Gerretsen heeft Cramer voluit gesteund, toen deze in 1906 onder zware kritiek kwam te 
staan als gevolg van zijn standpunt inzake de Schriftkritiek. Cramers "waardeering" voor 
Gerretsens streven is vermoedelijk mede hierdoor ingegeven. 

    49 Het is in dit licht wat overtrokken te stellen, dat Cramer behoort tot "een der eerste 
voorstanders van de ... liturgische beweging." (Christelijke Encyclopedie II, 310) 

    50 P.J. Molenaar (1868 - 1943) werd in 1909 predikant van de Hervormde Gemeente te 
's-Gravenhage.  

    51 Uit de voorafgaande discussie kan worden opgemaakt, dat met name de predikanten tot de 
tegenstemmers hebben behoord, mogelijk zelfs alle buiten Cramer en de vijf, die aan de diensten 
mee zullen werken. Van de 14 predikanten was alleen A.S. Troelstra niet op de vergadering 
aanwezig. 



kerkeraadsleden. Dit is, gelet op de vernieuwende inhoud van het voorstel, een hoog percentage. 
Ik zie twee verklaringen, die elkaar aanvullen. Enerzijds geniet Gerretsen in de kerkeraad gezag. 
Anderzijds is er met name onder de ouderlingen een behoorlijke groep, die de wenselijkheid van 
veranderingen in de kerkdienst inziet.  
 
3.3 De organisatie 
 
Na het kerkeraadsbesluit van 5 oktober overlegt Gerretsen naar eigen zeggen met de hem in dezen 
welgezinde predikanten, stellen zij samen de proeve nog iets bij en kiezen zij een kerkgebouw. 
Gerretsen wordt als initiatiefnemer verzocht de proeve in het Kerkelijk Weekblad toe te lichten. 
Vervolgens treedt Gerretsen met het voorstel naar buiten. In De 's-Gravenhaagsche Kerkbode van 
21 oktober legt hij kort uit, wat de bedoeling is.52 Verder deelt hij mee, dat er vijf predikanten 
"aan deze proef" mee zullen doen, namelijk F. van Gheel Gildemeester, P.J. Molenaar, J.C. 
Schuller53, W.L. Welter54 en hijzelf. Om niet nader aangeduide praktische redenen55 is gekozen 
voor de Kloosterkerk.  
De gebeurtenissen volgen elkaar dan snel op. Op 28 oktober verschijnt het eerste artikel Liturgie 
in het Kerkelijk Weekblad. Op zaterdagavond 11 november wordt in de Regentessekerk geoefend 
voor de dienst die de volgende dag in de Kloosterkerk zal plaatsvinden. Vanaf zondag 19 
november vinden met een zekere regelmaat - gemiddeld eens per drie weken - diensten plaats 
volgens de nieuwe orde van dienst. In de Kerkbode voegt men dan de aanduiding "(Liturgisch)" 
toe. Verder valt uit de Kerkbode op te maken, dat op een enkele uitzondering na56, alleen in 
gewone diensten op zondagen57 het liturgisch element is ingebracht. 
Met de sluiting van de Kloosterkerk op 4 mei 1912 verhuizen de liturgische diensten naar de 
Grote Kerk. Daar wordt de eerste op 9 juni gehouden door Van Gheel Gildemeester. Na de 
heropening van de Kloosterkerk keren de liturgische diensten daar niet naar terug. In de loop van 
1913 wordt het voorgangersteam in de liturgische diensten met H.A.C. Snethlage58 uitgebreid.59  
                                                
    52 's-Gravenhaagsche Kerkbode 26 (1911-12), nummer 3 (21 oktober 1911). Dit periodiek is te 
vinden in de tijdschriftenverzameling van het GA 's-Gravenhage én in de Hervormde 
predikantenbibliotheek, ondergebracht in dezelfde instelling (inventaris 612). 

    53 J.C. Schuller (1871 - 1931) wordt in 1907 als predikant van de Hervormde Gemeente 
's-Gravenhage bevestigd.  

    54 W.L. Welter (1849 - 1940), Rus van geboorte, was van 1894 tot zijn emeritaat in 1929 
predikant in 's-Gravenhage. Hij volgde in 1919 Gerretsen op als hofprediker. Hoewel hij zelf 
weigerde zich tot enige partij of richting te bekennen, wordt hij gerekend tot de ethischen. Sinds 
diens studietijd kende hij Van Gheel Gildemeester en was met hem bevriend. Zie verder: BLGNP 
1, 423v. 

    55 Gedacht zou kunnen worden aan de relatief centrale ligging van de Kloosterkerk, niet ver 
verwijderd van de Grote Kerk, waar de diensten op de oude voet doorgingen. Ook kan het 
ontbreken van een voorlezer annex voorzanger in de Kloosterkerk een rol hebben gespeeld. 

    56 Bijvoorbeeld de dienst op 5 april 1912 (Goede Vrijdag). 

    57 Bijvoorbeeld niet op Paasmaandag (13 april 1914, Grote Kerk). 

    58 H.A.C. Snethlage (1878 - 1960) werd in 1913 predikant-directeur van het diaconessenhuis in 
's-Gravenhage. Na zijn ontslag uit deze functie in 1930 schoof hij op van een orthodoxe naar een 
meer vrijzinnige geloofsovertuiging. Van 1935 tot 1952 was hij voorganger van de VVH-afdeling 
te Hillegersberg. Zie verder: BLGNP 1, 353. 



3.4 De invulling 
 
Er bestaan drie wezenlijk van elkaar verschillende schriftelijk vastgelegde orden voor liturgische 
diensten. De eerste is de orde die voor elke gelegenheid gebruikt kon worden.60 De tweede heeft 
betrekking op 25 december 191161 (Kerst, Kloosterkerk) en de derde op 23 maart 191362 (Pasen, 
Grote Kerk). 
Ik wil om te beginnen de eerste orde weergeven en daarbij enkele kanttekeningen plaatsen. 
Vervolgens bespreek ik kort de beide orden voor bijzondere gelegenheden. 
Gerretsen geeft als liturgie voor een "hoofddienst"63 in eerste instantie de volgende elementen. 
1 Voorzang. 
2 Votum. 
3 Zegenbede. 
4 Lofzang. 
5 Voorganger: ... [schuldbelijdenis]. 
 Gemeente: ... [responsie]. 
6 Voorganger: ... [genadeverkondiging]. 
 Gemeente: ... [responsie]. 
7 Voorganger: ... [geloofsbelijdenis]. 
 Gemeente: ... [responsie]. 
 
Later voegt Gerretsen hier nog het gezongen antwoord van de gemeente op de zegen aan toe: 
"Amen, amen, amen." Op deze verandering ga ik hieronder nog nader in. 
 
Er is wel opgemerkt, dat liturgie zich bij Gerretsen beperkte tot het eerste deel van de dienst (nrs. 1 

                                                                                                                                                  
    59 Een cursiosum - andere predikanten 'van buiten' deden dit niet - is het voorgaan van A.S. 
Talma in de liturgische dienst op 21 december 1913 in de Grote Kerk. Gerretsen kende hem uit 
zijn studententijd in Utrecht (Van Gheel Gildemeester - Snethlage, J.H. Gerretsen, 7). Talma, 
geboren op 19 februari 1864, was predikant in achtereenvolgens Heinenoord, Vlissingen en 
Arnhem, kamerlid in de ARP-fractie, en in 1908 minister in het kabinet Heemskerk. Na het 
aftreden van het kabinet Heemskerk eind augustus 1913 was deze ethische predikant tot juli 1914 
zonder vaste werkkring. De laatste jaren van zijn leven - hij overleed op 12 juli 1916 - was hij 
verbonden aan de Hervormde Gemeente te Bennebroek. 

    60 Hiervan zijn mij drie varianten bekend. De eerste is een bijlage bij Kerkelijk Weekblad 1 
(1911), nummer 45 (11 november 1911), een bijlage bij Liturgie 3. De tweede is hieraan identiek, 
maar vermeldt niet, dat het een bijlage betreft. Zij is in deze vorm vermoedelijk in de eerste weken 
aan de kerkgangers uitgedeeld Op de derde, meest uitvoerige variant is ook het door de gemeente 
gezongen 'amen' na de zegen afgedrukt (opgenomen als BIJLAGE A – NB niet opgenomen, zie 
Jaarboek). De eerste versie is uitsluitend te vinden in het GA 's-Gravenhage. De tweede en derde 
variant zijn te vinden in: AG, lijstnr. 18. 

    61 AG, lijstnr. 27. In dit artikel opgenomen als BIJLAGE B. 

    62 AG, lijstnr. 11. In dit artikel opgenomen als BIJLAGE C. 

    63 Een belangrijk deel van de protestantse liturgiegeschiedenis in Nederland zou geschreven 
kunnen worden door de ontwikkelingsgang van het begrip hoofddienst na te gaan (vgl. F. Schulz, 
Was ist ein Hauptgottesdienst?, in: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 25 (1981). Voor 
Gerretsen lijkt dit de zondagmorgendienst te zijn, al dan niet met avondmaalsviering.  



t/m 7).64 De responsie op de zegen relativeert dit manco al enigszins. Bovendien is Gerritsen zich 
goed bewust geweest van de beperkte omvang van zijn initiatief - hij constateerde zelf al, dat zijn 
liturgie "zoverre afstaat van wat een liturgie in den eigenlijken zin des woords is"65 - en stelt in 
zijn Liturgie ook andere onderdelen van de eredienst aan de orde. 
De opzet van de nrs. 1 t/m 7 doet sterk denken aan de voorstellen die Kuyper in de lijn van A 
Lasco in De Heraut had gedaan en die door Kruijf in zijn Liturgiek66 nog eens op een rijtje waren 
gezet: votum, benedictie, belijdenis der zonden, absolutie en de voorlezing der 12 artikelen. 
Alleen de lofzang (nr. 4) is in Gerretsens orde een geheel nieuw element. Overigens was men in 
de Waalse gemeente van 's-Gravenhage bekend met een zeker wat het eerste deel betreft sterk 
vergelijkbare orde.67  
Als votum (nr. 2) staat in de liturgie "In den naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen 
Geestes, Amen." Evenals de gekozen woorden voor de zegenbede (nr. 3), "Genade zij U en vrede 
van Hem die was en die is en die komen zal.", is dit een in die tijd gebruikelijke, hoewel niet 
geheel onweersproken, vorm.68 
Voor de lofzang (nr. 4) is gezang 3: 169 gekozen, een bewerking van het Te Deum: "Wij loven U, 
o God!" De gemeente staat hierbij op en gaat eerst na de responsie op de geloofsbelijdenis (nr. 7) 
weer zitten. Staande zingen werd al in 1817 door de Hervormde synode aanbevolen70, later in 
liturgieken aangeprezen71 en in de Waalse gemeente van Den Haag, althans aan het begin van de 
dienst, toegepast72. De redenen, die Gerretsen heeft gehad om de lofzang op deze plaats te 
rangschikken zijn niet geheel duidelijk. Hij heeft in ieder geval twee voorbeelden gehad. De 
aanbidding, die volgens Gerretsen in het bijzonder in de lofzang tot uiting komt, krijgt ook op 

                                                
    64 Van der Schoot, Hervormde Eredienst, 132. 

    65 Liturgie 3. 

    66 E.F. Kruijf, Liturgiek ten dienste van dienaren der Nederlandsche Hervormde Kerk, 
Groningen 1901, 262v. Kruijf (1834 - 1914) verhuisde na zijn emeritering als hoogleraar te 
Groningen in 1905 in naar Den Haag. Heeft Gerretsen hem ontmoet? Heeft hij invloed uitge-
oefend op Gerretsens initiatief? Gelet op het gebodene is het in ieder geval zeer wel mogelijk, dat 
Gerretsen intensief gebruik heeft gemaakt van met name het slotdeel in Kuijfs Liturgiek (256 - 
271). 

    67 Idem, 265.  

    68 Vgl. J.H. Gunning, Onze Eeredienst - opmerkingen over het liturgische element in den 
Gereformeerden cultus, Groningen 1890, 44 (votum en zegenbede - althans in de Advent - als bij 
Gerretsen) en Kruijf, Liturgiek, 114 (de bewoording van het votum als bij Gerretsen liever 
reserveren voor bijzondere gelegenheden). 

    69 Ik houdt hier de telling van de toen (nog) gebruikte Evangelische Gezangen aan. 

    70  Handelingen van de Algemeene Christelijke Synode der Hervormde Kerk 1817, 
's-Gravenhage 1822, 67 (voorstel) en 79 (besluit). 

    71 W. Muurling, Practische Godgeleerdheid, of beschouwing van de evangeliebediening 
voornamelijk in de Nederlandsche Hervormde Kerk - Een handboek bij de academische lessen, 
Groningen 1860, 392; J.J. van Oosterzee, Practische Theologie - Een handboek voor jeugdige 
godgeleerden II, Utrecht 1878, 77; Gunning, Onze Eeredienst, 79v; Kruyf, Liturgiek, 104v.  

    72 Kruyf, Liturgiek, 105. 



deze plaats in de dienst in de Waalse gemeente van Den Haag een plaats.73 En als het in Liturgie 
gaat over aanbidding en lofzang74, citeert Gerretsen uit de berijming van Psalm 95, dat tesamen 
met het Te Deum onder meer deel uitmaakt van de opening in het Morning Prayer in de 
Anglicaanse Kerk.75   
Vervolgens leidt de voorganger de schuldbelijdenis (nr. 5) in met de woorden "Laat ons thans ons 
voor God verootmoedigen, Gemeente, en Hem om Zijne genade aanroepen:". 
Dan volgt een gebed, dat in grote lijnen overeenkomt met de gebedstekst die in de reformatori-
sche Liturgie de titel "een kort Gebed vóór de Predikatie in de week"76 heeft meegekregen. Het 
vergelijkend overzicht in BIJLAGE D laat zien, dat het gebed door Gerretsen niet alleen 
taalkundig is aangepast. Een aantal sterk confessioneel gekleurde zinsneden zijn verwijderd. Zo 
verdwijnen onder meer het "ontvangen en geboren in alle boosheid en verderf, geneigd tot alle 
kwaad, en onnut tot eenig goed" en de uitdrukking "de eeuwige verdoemenis".  
De gemeente antwoordt hierop door te zingen "Ontferm, ontferm U, Heer, Toon ons Uw 
mededoogen!" (gezang 3: 6, regel 4).  
De genadeverkondiging (nr. 6) die de voorganger uitspreekt bestaat uit een tweetal bijbelteksten, 
die zonder inleiding of nadere toelichting worden voorgelezen. Begonnen wordt met Psalm 103: 
8, 10, 11 en 12, gevolgd door Johannes 3: 16. Met deze opzet heeft Gerretsen vermoedelijk tal van 
principiële problemen rond de aard van de absolutie en het al dan niet gebruiken van een 
duidelijke retentie -terugwijzing van onboetvaardigen - willen vermijden. De gemeente 
beantwoordt dit zingend met de woorden "Amen! Godlijk Evangelie! Amen! zegt mijn ziel 
daarop." (gezang 52: 13, regels 6 en 7). 
De geloofsbelijdenis (nr. 7) leidt de voorganger in met de woorden "Laat ons thans belijdenis 
afleggen van ons allerheiligst geloof en een iegelijk spreke in zijn hart aldus:", waarna hij het 
Apostolicum aan de gemeente voorleest. De gemeente beaamt dit met het zingen van "O Vader, 
dat Uw liefd' ons blijk'; (...)" (Avondzang: 7). 
In de eerste liturgische dienst op 12 november kreeg het slot van de dienst een bijzonder karakter. 
Gerretsen gaf naar eigen zeggen77 aan de gemeente de nieuw-testamentische zegen, vermoedelijk 
volgens II Corinthe 13: 13. Hierop antwoordde het koor van diakonessen met het zingen van de 
oudtestamentische zegen naar Numeri 6: 24vv.78 Naar aanleiding van kritiek op deze gang van 

                                                
    73 Op de plaats van de lofzang in Gerretsens orde kan de voorganger in de Waalse gemeente 
een formule uitspreken, die begint met Ps. 95: 6 en 7, in het Nederlands: "Komt, laat ons 
aanbidden ..." (Kruyf, Liturgiek, 265). 

    74 Liturgie 1. Iets minder uitgebreid in Liturgie1, 6. 

    75  Vgl. Lescrauwaet, De liturgische beweging, 81. In het Morning Prayer komen 
schuldbelijdenis en absolutie wel vóór het Te Deum. Gerretsen doet het andersom, precies zoals 
in Liturgie de belijdenis volgt op de aanbidding.  

    76 Oorspronkelijke titel: "Eene openlijke belijdenis der zonden, en Gebed vóór de Predikatie." 
Zie: F.L. Rutgers (red.), De Berijmde Psalmen met eenige Gezangen ..., Middelharnis 1897, 71. 
Lescrauwaet (De liturgische beweging, 80 en 238) suggereert ten onrechte, dat Gerretsen 
teruggaat op het langere "Gebed des Zondags vóór de Predikatie", dat oorspronkelijk de titel 
"Eene algemeene belijdenis der zonden, en gebed des Zondags vóór de Predikatie, en op vast- en 
biddagen" droeg (vgl. Rutgers, De Berijmde Psalmen, 67). 

    77 's-Gravenhaagsche Kerkbode 26 (1911-12), nummer 7 (18 november 1911). 

    78 Deze dubbele zegen was in een vrije gemeente te Parijs in 1895 ook gebruikelijk (Kruijf, 
Liturgiek, 267). Vgl. voor de melodie: idem, 272. 



zaken - een dubbele zegen - liet Gerretsen de diakonessen in de volgende weken op de zegen drie 
maal 'amen' zingen. Vanaf zondag 24 december 1911 nam de gemeente deze responsie over.79 
De overige onderdelen van de dienst verlopen naar aangenomen mag worden als gebruikelijk. De 
enige die hier enig inzicht in geeft is Van Gheel Gildemeester in een een gedenkboek ter ere van 
Gerretsen: "Schriftlezing. Gebed (dat nu vanzelf korter kan zijn, daar de lofzegging, de 
schuldbelijdenis en de bede om schuldvergeving reeds in de liturgie tot uiting kwamen) nog een 
lied, dan de preek; orgelspel, (bij sommigen) dankgebed. Slotzang. Zegen; en na den zegen zingt 
de gemeente, Amen, amen, amen!"80 
In gewone, niet als liturgisch aangeduide diensten wijkt Gerretsen op één punt af van hetgeen bij 
anderen gebruikelijk is. Hij laat steeds na de geloofsbelijdenis - blijkbaar voor hem een vast 
element in iédere dienst - gezang 99: 1 zingen. Aan de gemeente deelt hij onder meer via de 
kerkbode mee, dat hij er van uitgaat, dat de gemeente dit weet en hij het niet meer apart hoeft op te 
geven.81 Hetzelfde geldt voor gezang 87: 1 na het zogenaamde voorgebed. Deze werkwijze doet 
denken aan de 'chant spontané'82 - een steeds terugkerend, niet apart door de voorganger 
aangekondigd lied - dat door de Fransman E. Bersier is bedacht en ingevoerd. Gelet op de 
herkomst van de responsies in de liturgische diensten - (gedeelten van) gezangen - zijn ook dat 
'chants spontanés'. 
 
Al vrij kort na de start van de liturgische diensten, voor de dienst op eerste Kerstdag 1911, wordt 
een aparte orde gedrukt (BIJLAGE B – NB hier niet opgenomen, zie Jaarboek). Deze wijkt op 
enkele wezenlijke punten af van de basisliturgie. Aan het eerste couplet van het Te Deum is nu het 
vierde couplet toegevoegd: "U, Christus onzen Heer ...". Dit zal met het oog op de feestdag zijn 
gebeurd. De onderdelen 5, 6 en 7 vervallen in deze dienst. Verder werkt aan de dienst een koor 
van diakonessen mee, één keer in wisselzang met de gemeente.  
 
Een kleine anderhalf jaar later is voor de dienst op 23 maart 1913 (Pasen) in de Grote Kerk 
eveneens een aparte orde ontworpen (BIJLAGE C – NB niet opgenomen, zie Jaarboek).  
Het votum bestaat dit keer uit de woorden "Onze hulp is van den Heer, die hemel en aarde 
gemaakt heeft". De tekst van de zegenbede is (per abuis?) weggevallen. De schuldbelijdenis 
wordt in dit geval verwoord met Johannes 3: 16 en Romeinen 8: 32 - 39. Hoewel het nog wel 
schuldbelijdenis heet, is er eigenlijk sprake van een lofverheffing.  
De gemeente reageert daarop met gezang 133: 2 in gewijzigde vorm, op de melodie van psalm 
100.  
"Dankt, dankt den Heer, valt Hem te voet, 

                                                
    79 Gerretsen doet dit bericht in: 's-Gravenhaagsche Kerkbode 26 (1911-12), nummer 11 (16 
december 1911). De eerste liturgische dienst die hierop volgt is die van 24 december, voorganger 
ds. Schuller. De melodie van het driewerf amen verschilt van de versie die in de bundel van 
Woensel Kooy is opgenomen (Oude en nieuwe zangen, 211, nummer 110). 

    80 Van Gheel Gildemeester - Snethlage, J.H. Gerretsen, 120. De wijze, waarop Van G.G. op 
dezelfde pagina zonder kennis van zaken schrijft over de receptie van Kuypers voorstellen in de 
Gereformeerde Kerken in Nederland, maakt een kritische benadering van deze (enige) bron 
noodzakelijk.  

    81 's-Gravenhaagsche Kerkbode 26 (1911-12), nummer 7, 18 november 1911; herhaald: 
's-Gravenhaagsche Kerkbode 29 (1914-15), nummer 32. 

    82 Vgl. Gerretsen in Liturgie 1: "het hoogste zou zijn, indien de Gemeente ook zonder dat het in 
de liturgie was aangegeven geheel spontaan (curs. KWdJ) inviel met haar lofzang." Vgl. 
Liturgie1, 7. 



Hij is't, die heden ons begroet; 
Hij spreekt Zijn: "Vrede zij met u"; 
O, mijne ziel, verblijd u nu." 
De genadeverkondiging wordt gevormd door enkele woorden uit de Philipenzenbrief (4: 4 en 7). 
De responsie van de gemeente ontbreekt in dit geval. De geloofsbelijdenis vervalt eveneens. 
Verder is er in deze dienst eenmaal sprake van beurtzang van vrouwen en de hele gemeente en 
zingt na de preek een koor. 
 
Deze beide bijzondere orden voor Kerst en Pasen laten zien, dat Gerretsen - die in beide diensten 
zelf voorging - in liturgisch opzicht geen star man was. Al naar gelang de omstandigheden speelt 
hij met de elementen van de dienst. Uit de koor- en beurtzang blijkt, dat Gerretsen ook verder 
zocht naar mogelijkheden om de kerkdienst dynamischer te doen zijn. Er is meer dan de 
ontmoeting van de voorganger en de verzamelde gemeente. Er vindt ook een wisselwerking 
tussen de gemeenteleden onderling plaats, met name in de beurtzang.  
 
3.4 Terugblik en evaluatie 
 
Om Gerretsens poging tot vernieuwing te kunnen beoordelen is het nodig na te gaan, in hoeverre 
er sprake is van verandering ten opzichte van de in 1911 bestaande situatie. 
In Gerretsens vooronderstellingen valt op, dat hij zich als eerste in de Hervormde Gemeente te 
's-Gravenhage in principe wil laten binden door een bepaalde, mede door de kerkeraad 
gesanctioneerde, liturgie. Tot op dat moment lag de orde van dienst volledig in de handen van de 
predikant zelf. Wel zijn in de stad in de Waalse gemeente al eerder de nodige liturgische 
veranderingen doorgevoerd.  
Nieuw zijn in de Hervormde Gemeente de vaste gezangen na, responsies op, bepaalde door de 
voorganger uitgesproken teksten. Maar daarbij wordt gebruik gemaakt van gedeelten van 
bestaande gezangen.83 Het amen na de zegen vormt hierop een uitzondering. 
Nieuw is de iedere keer terugkerende schuldbelijdenis met formuliergebed en de vaste formule 
voor de genadeverkondiging. In het laatste geval is dan wel gebruik gemaakt van bekende, 
letterlijke teksten uit de bijbel. Het element van de schuldbelijdenis kwam voorheen vaak wel aan 
de orde, maar dan in het zogenaamde voorgebed.  
Misschien al wel bekend is het uitspreken van de geloofsbelijdenis in de eredienst. Gunning 
spreekt twintig jaar eerder, in 1890, nog van "dit nieuwe liturgische element"84 - althans voor de 
Nederlandse Hervormde Kerk. In 1911 is het vermoedelijk al behoorlijk ingeburgerd. Gerretsen 
leest de geloofsbelijdenis ook consequent in diensten, die niet 'liturgisch' zijn.  
Het geheel overziende stel ik vast, dat Gerretsen in zijn initiatief ruim gebruik maakt van al 
bekende elementen. Het vernieuwende is vooral gelegen in het feit, dat er in de Kloosterkerk een 
vaste orde van dienst gebruikt wordt, die in principe niet afhankelijk is van de voorganger van het 
moment.  
 
  

                                                
    83 Niet elk gezang werd als even bekend of gemakkelijk ervaren, zo blijkt uit een verslag van 
de dienst in Kerkelijk Weekblad 1 (1911), nummer 46 (18 november 1911). Uit hetzelfde verslag 
wordt duidelijk, dat ritmisch wordt gezongen, hoewel dit de gemeente in het algemeen nog niet 
geheel eigen is. 

    84 Gunning, a.w., 50. 



4.  Gerretsens invloed  
 
4.1 Op korte termijn  
 
Gerretsens activiteiten en zijn verdiensten voor de liturgische beweging zijn niet vergeten. Toch is 
er door latere generaties relatief weinig aandacht besteed aan de uitwerking die zijn initiatief had 
in de jaren 1911 en 1912.  
Het Gerretsen goed gezinde Kerkelijk Weekblad beoordeelt de eerste liturgische dienst 
"uitnemend geslaagd" en "een kostelijk geheel". Bijzondere waardering krijgen de ritmische zang 
en de bijdrage van het diakonessenkoor.85 Maar elders bestaat er veel kritiek. In zijn rubriek 
'Liturgiek' in het tijdschrift De Schatkamer86 laat J.H. Gunning J.Hz.87 zien welke reacties het 
initiatief van Gerretsen in de kerkelijke pers opriep. Over de brochure is hij, zoals al eerder 
aangegeven bijzonder positief: "Elk woord is uit mijn hart geschreven."88 Ter rechterzijde, onder 
gereformeerden in zijn eigen Kerk en onder confessionelen, wijst men Gerretsens type dienst 
zonder meer af. Die zou niet meer zijn dan vormendienst en direct naar Rome leiden.89 Aan 
Rooms-Katholieke zijde blijkt men dat inderdaad niet onmogelijk te achten.90 Ter linkerzijde, 
onder de modernen, is de reactie in de Hervormde Kerk nauwelijks positiever van toon. Gerret-
sens liturgie is hun te orthodox.91  Gunning voegt daar aan toe, dat hij er op basis van 
persoonlijke brieven van overtuigd is, dat veel jongere moderne predikanten welwillender 
tegenover de poging staan. 
Verder wijst Gunning op meerdere publicaties uit de Gereformeerde Kerken in Nederland, die 
voorzichtig positief reageren op Gerretsens Liturgie en zijn liturgische diensten: "eere voor de 
pers der Gereformeerden!"92 Deze positieve geluiden uit Gereformeerde hoek zijn grotendeels te 
verklaren uit het feit, dat vrijwel gelijktijdig met Gerretsens eerste liturgische dienst Kuypers 
Onze Eeredienst verscheen. Al eerder liet ik zien, dat Gerretsens opzet van de dienst in sterke 
mate overkwam met Kuypers ideeën. 
In het licht van de voorgeschiedenis van de Liturgische Kring in de Nederlandse Hervormde Kerk 

                                                
    85  Kerkelijk Weekblad 1 (1911), nr. 46. 

    86  Gunning verzorgde deze rubriek in de jaren 1911, 1912 en 1913. Voorheen leverden de 
hoofdredacteur R.J. van der Meulen (zie: BLGNP 1, 179) en de Chr. ger. docent F.P.L.C. van 
Lingen (zie: BLNGP 1, 126 - 128) bijdragen over dit onderwerp, later de (Hersteld)Lutherse J.W. 
Pont. 

    87  J.H. Gunning J.Hz. (1858 - 1940) noemde zichzelf 'evangelisch-katholiek', maar rekende 
zich ook tot de 'gereformeerd-ethischen'. Hij publiceerde naast het al eerder aangehaalde Onze 
Eeredienst over liturgische onderwerpen als de gezangenkwestie, het avondmaalsformulier en de 
biecht. Zie verder: BLGNP 3, 156 - 159. 

    88  SK 5 (1911), 198. 

    89  SK 5 (1911), 180v; De Schatkamer 6 (1912), 5v. 

    90  SK 5 (1911), 180. 

    91  SK 5 (1911), 199. Vgl. de weergave van een door R.H. Drijber (zie ook: BLGNP 2, 178) in 
het Evangelisch Zondagsblad gevoerde polemiek in Kerkelijk Weekblad 1 (1911), nrs. 49, 50 en 
51. Het is P.J. Molenaar die hier Gerretsen fel verdedigt. 

    92  SK 6 (1912), 6; vgl. SK 5, 198. 



is de volgende reactie van bijzondere betekenis. In de Nederlandsche Kerkbode - waar een van 
Gerretsens medestanders, P.J. Molenaar, lid van de redactie was - publiceert hoofdredacteur L.W. 
Bakhuizen van den Brink93 een tweetal artikelen over Onze Liturgie.94 Hij stelt vast, dat de 
liturgische situatie bedroevend is en hij roept gelijkgezinde predikanten op te reageren. Hij zou 
willen samenkomen om te "bestudeeren, te confereeren over en te komen tot de uitvoering van 
gemeenschappelijke liturgieën en van gewijzigde formulieren."95  
Enkele weken later, in het nummer van 6 april 1912, meldt Bakhuizen van den Brink, dat het 
aantal sympathie-betuigingen "niet groot" is. Hij gelooft niet, dat belangstelling of sympathie 
ontbreekt, wel dat sommigen zich op dit punt niet durven uiten. Verder constateert hij, dat de 
vrijzinnige pers te kennen heeft gegeven zich van ieder commentaar te onthouden, omdat "het 
toch wel een orthodoxe liturgie zal moeten worden."96 Van de positieve respondenten geeft hij de 
namen: 
H.H. Barger97    Utrecht 
D. Bins jr.     Ellewoutsdijk 
A.J.P. Boeke    Noordwijkerhout 
A.W. Bronsveld98   Utrecht 
J.H. Gerretsen    's-Gravenhage 
F. van Gheel Gildemeester  's-Gravenhage 
J. Groeneweg    's-Gravenhage  
W. Haspels    Buurse 
J.L.A. Martens van Sevenhoven Utrecht 
J.P. van Melle    Kralingen 
R.J. van der Meulen99   Welsum 

                                                
    93   L.W. Bakhuizen van den Brink (1862 - 1936) behoorde tot de ethische richting. 
Aanvankelijk had hij ook zitting in de redactie van De Schatkamer. Nadere gegevens: BLGNP 1, 
35v. 

    94  In de jaargangen van de Nederlandsche Kerkbode, die de Koninklijke Bibliotheek te 
's-Gravenhage in haar bezit heeft, ontbreken uitgerekend de nummers van de maanden januari, 
februari en maart van 1912. In de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam zijn alle aanwezige 
jaargangen (volgens de CCP-catalogus indertijd geregistreerd onder nummer 1263c) onvindbaar. 
Uit latere nummers van dat jaar maak ik op, dat de artikelen van L.W. Bakhuizen van den Brink 
verschenen in: Nederlandsche Kerkbode 18 (1911-12), nrs. 50 en 51. 
         

    95 Weergave uit: Nederlandsche Kerkbode 19 (1912-13), nr. 2. 

    96 Nederlandsche Kerkbode 19 (1912-13), nr. 1. 

    97 H.H. Barger (1855 - 1939) voelde zich verwant met de ethische richting, maar stelde zich 
daarbinnen onafhankelijk op. Zie verder: BLGNP 1, 39v. Vgl. zijn liturgisch geschrift: H.H. 
Barger, Ons Kerkboek, Rotterdam 19072.  

    98 A.W. Bronsveld (1839 - 1924) is naast Gunning een van de meest vooraanstaande 
ondersteuners van de oproep van Bakhuizen van den Brink. Hij rekende zich met enig 
voorbehoud tot de ethischen. Tientallen jaren is Bronsveld hoofdredacteur geweest van Stemmen 
voor Waarheid en Vrede. In dit verband interessant is het feit, dat in 1915 Bakhuizen van den 
Brink in de redactie van dit blad werd opgenomen. Zie verder: BLGNP 2, 100 - 103. 

    99 R.J. van der Meulen (1871 - 1943) was in de beginperiode hoofdredacteur van de De 
Schatkamer. Een kleine zes jaar eerder was vermoedelijk hij het, die in het eerste nummer van dat 



H.F. de Puy    Cadzand 
L.C. Termeden    Souburg 
H.W.A. Voorhoeve   's-Hertogenbosch 
H. Visser    Glanerbrug 
In volgende nummers geeft Bakhuizen van den Brink geen namen meer: "Ik mag niet alle namen 
publiceeren."100 Wel komen nog enkele reacties binnen. Uit een artikel van de zoon (J.N.) van 
Bakhuizen van den Brink101 in het eerste nummer van Kerk en Eredienst (december 1945) blijkt, 
dat ook G.F. Haspels102 te Rotterdam, J.H. Gunning J.Hzn. te Utrecht en G.W. Muller Massis te 
Groesbeek hadden laten weten positief te staan tegenover het voorstel. J.N. Bakhuizen van den 
Brink maakt op basis van archivalia van zijn vader melding van in totaal 30 sympathie-betuigin-
gen.103 
De overige drie Haagse predikanten (Molenaar, Schuller en Weller), die voorgaan in de 
liturgische diensten ontbreken in het overzicht. 
Dit doet vermoeden, dat zij weliswaar aan deze diensten meewerkten, maar zich verder niet 
praktisch voor liturgische veranderingen wilden inzetten.  
L.W. Bakhuizen van den Brink laat in april 1912 verder nog weten na Pasen een samenkomst te 
willen uitschrijven "waarin de lijnen zullen moeten worden aangegeven en een programma 
worden opgesteld."104 In de Nederlandsche Kerkbode ontbreken berichten over dit vervolg. 
Vermoedelijk heeft Bakhuizen van den Brink er van afgezien, omdat het brede draagvlak, dat hij 
noodzakelijk achtte voor een bezinning op de liturgie, ontbrak. 
In de liturgische praktijk is er aan het begin van het tweede decennium van deze eeuw het nodige 
geëxperimenteerd, soms onder invloed van het initiatief van Gerretsen. Zo had de hierboven 
genoemde Muller Massis in Groesbeek al eerder een eigen orde ingevoerd105 en ging G.H. 
Haspels - broer van de voornoemde W. Haspels - in Rotterdam over tot een geregelde liturgische 
dienst, al mocht het die naam dan niet hebben.106 In Noordwijkerhout hield A.J.P. Boeke 
zangdiensten107, evenals C. Beets in Arnhem.108 Dat laatste gebeurde ter voorbereiding op Kerst. 

                                                                                                                                                  
blad over de liturgiek schreef: "Het veiligst schijnt 't ons uit te gaan van de gedachte, dat in alle 
godsdienstoefeningen de beginselen van vrijheid en gezag beide tot hun recht moeten komen." 
(SK 1 (1906-07), 2).  

    100 Nederlandsche Kerkbode 19 (1912-13), nr. 2. 

    101 J.N. Bakhuizen van den Brink, Uit de geschiedenis der liturgische beweging in Nederland, 
in: Kerk & Eredienst 1 (1945-46), 12 - 17. 

    102 Gerretsen kende G.F. Haspels (1864 - 1916) uit zijn studietijd in Utrecht. Zij waren beiden 
lid van hetzelfde dispuut. Haspels behoorde tot de ethische richting. 

    103 Het archief van J.N. Bakhuizen van den Brink is gedeponeerd bij de bibliotheek van de RU 
Leiden en wordt daar op dit moment geïnventariseerd. Ondanks herhaalde pogingen heb ik geen 
toegang kunnen krijgen tot de stukken. Het is goed mogelijk, dat de door J.N. Bakhuizen van den 
Brink beschreven brieven aan zijn vader zich in zijn nalatenschap bevinden.  

    104 Nederlandsche Kerkbode 19 (1912-13), nr. 1. 

    105 Bakhuizen van den Brink, Uit de geschiedenis, 15. 

    106 Idem, 14. 

    107 SK 5 (1911), 199 en 205. 



In dat kader had de Hersteld-Lutherse J.W. Pont al enkele jaren tevoren in Amsterdam enkele 
proefnemingen gedaan. Verder maakt Gunning nog apart melding van vernieuwingspogingen op 
het Drentse platteland (Hoogersmilde).109 Het blijft in dit alles bij experimenten. Voor breed 
gedragen vernieuwingen is de tijd nog niet rijp. 
 
4.2 Op langere termijn 
 
De zogenaamde liturgische diensten in Den Haag blijven nog tot lang na het emeritaat en de dood 
van Gerretsen bestaan. Wel zegt J.C. Schuller om onbekende redenen in de loop van 1917 zijn 
medewerking op. Ook na het overlijden van F. van Gheel Gildemeester en het emeritaat van W.L. 
Welter in 1929 worden de diensten gehouden. In de loop der jaren zijn het predikanten als J.C. 
van Dijk110, Joh. de Groot111, C. Ferguson, Jac. Poort en A.K. Straatsma die mede zorg dragen 
voor de voortzetting van Gerretsens initiatief. Op langere termijn gaat de door Gerretsen 
ontworpen liturgie een eigen, enigszins geïsoleerd leven leiden. Wel worden elementen uit de 
liturgie overgenomen in de jeugddiensten, die in de loop van de twintiger jaren in Den Haag snel 
aan populariteit winnen.  
Eind 1920 wordt in Scheveningen de Duinoordkerk geopend. Haar predikant, H.W. Creutzberg, 
neemt nieuwe initiatieven op het gebied van de eredienst. Deze zullen grote invloed uitoefenen op 
de liturgische ontwikkelingen in de Nederlandse Hervormde Kerk, in het bijzonder op die van de 
Liturgische Kring. Het is dan ook niet toevallig, dat in de Duinoordkerk op 10 januari 1922112 - 
wellicht ook eerder - een groep van met name predikanten begint samen te komen, die later de 
Liturgische Kring zal vormen. Deze is in de loop van 1924 officieel opgericht.   
Het is opmerkelijk, dat geen van de hiervoor genoemde namen uit 1912 terugkomt onder de leden 
van het eerste uur. Dit laat zich wellicht mede verklaren uit de wijze van werving. J.N. Bakhuizen 
van den Brink deelde daarover in 1975 mee, dat als maatstaf gold, "of men, behalve liturg, ook 
een geschikt vriend in de club zou zijn"113. Wel liggen er diverse andere verbanden. M. van 
Woensel Kooy was indirect betrokken bij Gerretsens plannen voor liturgische diensten. H.A.C. 
Snethlage is zelf vanaf 1913 voorganger geweest in de diensten naar het model van Gerretsen. G. 
van der Leeuw was catechisant bij Gerretsen en de vader van J.N. Bakhuizen van den Brink had in 
1912 de oproep gedaan om de handen ineen te slaan. 
 
5.    Conclusies. 
 
1 In de Nederlandse liturgiegeschiedenis moeten bij het jaartal 1911 niet alleen de werken 

Onze Eeredienst van Kuyper en Liturgie van Gerretsen genoemd worden, maar ook Oude 
en nieuwe zangen van Van Woensel Kooy. 

2 In zijn liturgische ontwikkeling hebben bij Gerretsen niet alleen de Rooms-Katholieke 
Kerk en het Leger des Heils, maar ook de contacten met S.H. Buijtendijk een zekere rol 

                                                                                                                                                  
    108 SK 6 (1912), 26v. 

    109 SK 6 (1912), 70v. 

    110  Voor verdere gegevens, zie: BLGNP 1, 73v. 

    111  Voor verdere gegevens, zie: BLGNP 1, 84 - 86. 

    112  A.G. Soeting, Oprichtingsdatum liturgische kring 10 januari 1922?, in Eredienst IX 
(1975), 41. 

    113  Ibidem. 



gespeeld.  
3 Gerretsen is bij het ontwerpen van zijn liturgie voor een hoofddienst in belangrijke mate 

afhankelijk van Kuypers interpretatie en vertolking van enkele elementen in A Lasco's 
orde van dienst. 

 Verder is het aannemelijk, dat Gerretsen beïnvloed is door Franse pogingen tot liturgie-
vernieuwing ('chant spontané') en incidenteel ook door de bestaande Anglicaanse liturgie 
(loflied). 

4 et vernieuwende in Gerretsens initiatief is vooral gelegen in het feit, dat er in de liturgische 
diensten een vaste orde gebruikt werd, die in principe niet afhankelijk was van de 
voorganger van het moment. 

 Gerretsen heeft bij de invulling van zijn ontwerp voor een liturgische dienst ruim gebruik 
gemaakt van al bekende formules, gebeden en liederen.  

5 De zogenaamde liturgische diensten, aanvankelijk in de Kloosterkerk, later in de Grote 
Kerk, hebben ook invloed gehad op de wijze, waarop Gerretsen zijn overige diensten 
hield (Apostolicum, 'chant spontané'). 

6 Enkele jaren geleden is gewezen op de oecumenische betekenis van de liturgische 
beweging in de Nederlandse Hervormde Kerk.114 In de aanzet tot liturgische beweging 
heeft vooral de intentie om de richtingen binnen de Nederlandse Hervormde Kerk nader 
tot elkaar te brengen een belangrijke rol gespeeld.  

7 In de voorbereidingen voor de eerste liturgische dienst spelen ethici en met hen verwante 
groepen een leidende rol. Hetzelfde geldt voor degenen die later met het experiment 
sympathiseren en soortgelijke initiatieven nemen. 

8 Een vergelijking van de voorstanders van liturgische vernieuwing in 1911/1912 en de 
initiatiefnemers van de Liturgische Kring zo'n tien jaar later laat zien, dat er letterlijk een 
generatie verschil tussen beide groepen bestaat.  

 De initiatieven van Gerretsen en anderen in en kort na 1911 kunnen derhalve niet alleen 
beschouwd worden als het begin van een tijdvak waarin de liturgische beweging tot bloei 
komt115, maar evenzeer als de afsluiting van een voorbereidende periode. 

                                                
    114  H.J. ter Haar Romeny, De geschiedenis van de eerste Oecumenische Raad in Nederland - 
ook in zijn internationale context - 10 mei 1935 - 10 mei 1946, 's-Gravenhage z.j., 201vv. 

    115 Zo onder meer Lescrauwaet, De liturgische beweging, 78. Voor Lescrauwaet is vooral het 
moment belangrijk, dat de theorie voor het eerst in praktijk wordt gebracht. Kijkt men naar de 
betrokken mensen en hun ideeën - dat laatste valt buiten het bestek van dit artikel - dan is een 
andere indeling van tijdvakken wenselijk. 



9 Het is in het licht van het voorgaande te verantwoorden, dat A.J. Rasker in zijn historische 
handboek De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795 de bron van de liturgische 
beweging in die kerk heeft gelocaliseerd en beschreven bij de ethischen.116 Daarbij moet 
dan wel worden opgemerkt, dat aan de prominente rol van Kuyper onvoldoende recht 
wordt gedaan. Verder kan men zich afvragen, of Rasker zich voldoende rekenschap heeft 
gegeven van het feit, dat Gerretsen en de met hem sympathiserende predikanten tot een 
andere generatie behoren dan "latere ethischen"117 als Van der Leeuw en J.N. Bakhuizen 
van den Brink. 

                                                
    116 A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795 - geschiedenis, theologische 
ontwikkelingen en de verhouding tot haar zusterkerken in de negentiende en twintigste eeuw, 
Kampen 19863, 248v. 

    117 Idem, 233 - 252 (hoofdstuk XVII). 



BIJLAGE D  Schuldbelijdenis. 
 
Gerretsens bewerking. 
 
Bron: zie BIJLAGE A (nr. 5). 
 
 
 
 
Onze Vader, die in de hemelen zijt!  
Wij bekennen en belijden voor  
Uw heilig aangezicht, dat wij arme en 
ellendige zondaren zijn,   
 
 
 
die gedurig  
Uwe heilige geboden overtreden, waardoor 
wij Uw  
rechtvaardig  
oordeel op ons laden.  
 
Maar wij hebben hartelijk leedwezen, dat wij 
U door onze zonden hebben vertoornd en U 
door onze ongerechtigheden smart hebben 
aangedaan.  
 
 
Ontferm U over ons, o  
barmhartig God en  
Vader, en wil ons in het bloed van Uwen 
lieven Zoon Jezus Christus al onze zonden 
vergeven.  
 
Verleen ons ook de genade van Uwen 
Heiligen Geest, dat wij hoe langer hoe meer 
ons zelven mogen leeren kennen,  
ons voor U verootmoedigen, den ouden 
mensch met zijne begeerlijkheden kruisigen 
en in een nieuw godzalig leven wandelen 
mogen. 
 
 
 
 
Amen. 
 
 
 
 
 

Oorspronkelijke tekst. 
 
Bron: Catechismus mitsgaders De Belij-
denisse des Geloofs ... en de Liturgie ... (ed. 
Gooszen), Ned. Bijbel Compagnie 1899. 
 
Hemelsche Vader, eeuwige en barmhartige 
God, 
wij bekennen en belijden voor uw goddelijke 
Majesteit, dat wij arme ellendige zondaren 
zijn, ontvangen en geboren in alle boosheid 
en verderf, geneigd tot alle kwaad, en onnut 
tot eenig goed; en dat wij met ons zondig 
leven zonder ophouden uwe heilige geboden 
overtreden, waardoor wij uwen toorn tegen 
ons verwekken, en naar uw rechtvaardig 
oordeel op ons laden  
de eeuwige verdoemenis. 
 
Maar, o Heer, wij hebben berouw en 
leedwezen, dat wij U  
vertoornd hebben; 
wij beschuldigen ons zelven en betreuren 
onze misdaden, begeerende, dat Gij gena-
diglijk onze ellendigheid wilt aanzien. 
 
Wil U over ons ontfermen, o  
allergoedertierenste God en  
Vader, en ons vergeven al onze zonden, door 
het heilig lijden van uw lieven Zoon Jezus 
Christus. 
 
Wil ons ook verleenen de genade van uwen 
Heiligen Geest, die ons onze onge-
rechtigheden van ganscher harte leere te 
kennen, en onszelf recht leere mishagen, 
opdat de zonde in ons moge gedood worden, 
en wij in een  
nieuw leven opstaan, 
in hetwelk wij waarachtige vruchten der 
heiligheid en gerechtigheid voortbrengen, 
die U door Jezus Christus mogen aangenaam 
zijn.  
 
[vervolg niet opgenomen] 



ZUSAMMENFASSUNG 
 
Titel des Artikels: Die Broschüre Liturgie (1911) von J.H. Gerretsen in Perspektive. 
 
1911 wird in der Geschichte der reformierten Kirchen der Niederlände meistens als das Anfang-
sjahr der liturgischen Bewegung betrachtet. Im Herbst erschienen fast gleichzeitig die Sammlung 
Aufsätze Onze Eeredienst von A. Kuyper und die Broschüre Liturgie von J.H. Gerret-sen. Am 12. 
November 1911 hielt Gerretsen seinen ersten sogenannten liturgischen Gottesdienst. 
Im Rahmen dieser Studie habe ich mir die Bemühung Gerretsens für die Liturgie näher 
angesehen. Bisher ist das noch nicht eingehend ge-schehen. 
Die wichtigsten Ergebnisse dieser Forschungsarbeit sind folgende. 
Neben Onze Eeredienst und Liturgie soll im Jahre 1911 noch eine VerÖffentlichung erwähnt 
werden: Oude en nieuwe zangen von Frau M. van Woensel Kooy. Bei der Vorbereitung dieser 
Sammlung Lieder hat sie Gerretsen mitinspiriert einen liturgischen Gottesdienst zu gestalten.  
In seiner Entwurf für einen liturgischen Gottesdienst ist Gerretsen in hohen Masse bedingt 
worden durch die Interpretation Kuypers von der Gottesdienstordnung A Lascos. Weiter ist 
glaubwürdig, dass Gerretsen beeinflusst worden ist von franzÖsischen Versuchen den 
Gottesdienst neuzugestalten ('chant spontané' - Bersier) und von der anglikanischen Tradition 
(Loblied). 
Vor einigen Jahren ist schon erkannt worden, dass die liturgische Bewegung der 'Nederlandse 
Hervormde Kerk' eine Rolle im Aufkommen der Ökumenischen Bewegung in den Niederländen 
zwischen 1935 und 1946 gespielt hat. Hinzugefügt werden soll, dass Gerretsen in den ersten 
Jahrzehnten dieses Jahrhunderts hoffte die verschiedenen Richtungen innerhalb der 'Nederlandse 
Hervormde Kerk' näher zu einander zu bringen. Trotz der Hoffnung von Gerretsen haben die 
liturgischen Initiative 1911 und in den nächsten Jahrzehnten vor allem unter den Mitglieder und 
Sympathiker der sogenannte Ethische Richtung Anerkennung gefunden. 
Ein Vergleich zwischen den Verfechtern der liturgischen Erneuerung 1911/1912 und den 
AngehÖrigen der 'Liturgische Kring' 1921/1922 zeigt, dass beide Gruppen aufeinanderfolgenden 
Generationen gehÖren. Die Initiative von Gerretsen und seinen Kollegen kann man also mit 
Recht nicht nur betrachten als den Anfang des Zeitalters, worin die liturgische Bewegung zur 
Blüte kommt, sondern auch als den Abschluss ihrer Vorbereitungsphase. 
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