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15. Reformatie en liturgie 

 

Henk Willigenburg 

 

Het begrip liturgie 

Het Griekse woord leitourgia wordt in de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude 

Testament, gebruikt voor de priesterlijke dienst in de tempel van Jeruzalem. Ook in het 

Nieuwe Testament komt die betekenis voor. Daar treffen we ook het woord leitourgos 

aan, in de betekenis van dienaar. De apostel Paulus noemt zich een leitourgos ten 

behoeve van de prediking onder de heidenen; in Hebreeën 1:7 worden de engelen 

leitourgoi oftewel dienaren/werktuigen van God genoemd. In de kerk geldt sinds de 16e 

eeuw de betekenis van liturgie als orde van dienst, gang van zaken in de eredienst. 

 

Oude en Nieuwe Testament 

 

In zowel het Oude als het Nieuwe Testament treffen we geen uitgewerkte voorschriften 

aan voor de joodse respectievelijk christelijke eredienst. Wel wordt duidelijk dat de 

lofprijzing er deel van uitmaakt. Ook de dienst van de gedachtenis is van belang: het 

verhalen van de grote daden van God. Daartoe dienen de lezingen uit de Heilige Schrift. 

Oorspronkelijk zijn dat de boeken van Mozes, de profeten, de psalmen en de geschriften.  

In de vroegchristelijke tijd zullen ook teksten als de evangeliën en brieven van Paulus in 

de gemeente zijn voorgelezen.  

 

Doop en Avondmaal/Eucharistie zijn ongetwijfeld onderdelen van een vroegchristelijke 

ceremonie of eredienst geweest. Stadhouder Plinius heeft het in een brief aan de 

Romeinse keizer Trajanus over wisselzang van christenen tijdens hun samenkomsten. 

Prediking, profetie en tongentaal komen voor in de gemeente van Korinthe (en 

ongetwijfeld niet alleen daar). De tijd van samenkomst verschuift van de sabbat 

(zaterdag) naar de dag van de opstanding, zondag, de eerste dag van de week. 

 

De ongedeelde kerk 

 

Rond 100 A.D. roept de Syrische Didachè christenen op om op de eerste dag van de 

week bijeen te komen, elkaar hun schuld te belijden en met gebed en dankzegging het 

Avondmaal te vieren. Justinus de Martelaar laat rond 150 A.D. in zijn Apologie zien dat er 

in een samenkomst van christenen twee delen zijn: Woord en Sacrament, en wel op de 

zondag. Hippolytus’ Apostolische overlevering (Rome, ca. 220 A.D.) beschrijft als 

onderdelen van de eredienst het binnenbrengen van de gaven door diakenen, de 
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dankzegging door de oudsten, een lofprijzing op Christus, de instellingswoorden van het 

Avondmaal en vervolgens een gebed om de Heilige Geest. Zo ontstaat een liturgie. 

 

Het oosten 

 

Sinds de vierde eeuw na Christus heeft zich ook in de kerk van het oosten een liturgie 

ontwikkeld. Daarin vinden we een langere rij lezingen, een rijke ontplooiing van de 

gebeden, een groot aandeel van de diaken, Sanctus en epiclese (gebed om de Geest) als 

hoogtepunten en dit alles met grote pracht en praal gevierd. De uiteindelijke Goddelijke 

liturgie van Johannes Chrysostomus, van 398 tot 403 aartsbisschop van Constantinopel, 

begint met de toebereiding van het Avondmaal. Dan volgt de voormis, ingeleid door 

gebeden. Bij de kleine intocht draagt de diaken het evangelieboek de kerk door. 

Lofzegging, psalmlezing, epistellezing, evangelie en litanie (gebeden) volgen. 

De eigenlijke mis begint met de grote intocht: de benodigdheden voor het Avondmaal 

worden de kerk doorgedragen en op het altaar gelegd. Na vredeskus en gezongen credo 

volgen het dankzeggingsgebed voor schepping en verlossing, gedachtenis- en 

inzettingswoorden en de epiclese. Verscheidene gebeden leiden de communie in. 

 

Romeinse riten 

 

Rond diezelfde eeuw vervangt het Latijn het Grieks als taal van de kerk. Uit de eeuwen 

tot Karel de Grote bestaan geen schriftelijke bronnen voor de reguliere zondagsmis, maar 

Alcuinus, de theoloog van Karel de Grote (rond 800 A.D.), is de bron voor de volgende 

opzet: processie naar de kerk, introïtus, klein gloria, Kyrie eleison (Heer, heb 

medelijden), groot gloria (pas in de 12de eeuw toegestaan aan gewone priesters), gebed, 

brieflezing, lied, evangelielezing, Credo, offertorium (geven van gaven door het volk), 

groot dankzeggingsgebed, Onze Vader, vredesgroet en vredeskus, breken van het brood 

onder het zingen van het Agnus Dei, communie.    

 

Luther en de reformatie 

 

Als Luther na zijn gedwongen verblijf op de Wartburg naar Wittenberg is teruggekeerd, 

probeert hij het al te fanatieke van sommige collega-reformatoren te temperen. Vanaf 

1523 komt hij met aanbevelingen voor de inrichting van de protestantse eredienst. Als 

groot pleitbezorger van de vrijheid van de christen laat hij ruimte voor eigen invulling en 

wil hij waken voor uniformiteit. Hij benadrukt de centrale positie van de verkondiging van 

het Woord en bestrijdt de roomse opvatting dat het Avondmaal een offerkarakter heeft. 

In Luthers Deutsche Messe van 1526 wordt een lutherse liturgie zichtbaar waarin zang en 

muziek een belangrijke rol spelen (later door Bach tot een hoogtepunt gebracht): 

lied of psalm, Kyrie, oratie (gebed), brieflezing, Duits koraal, evangelielezing, berijmd 

Credo, prediking, parafrase Onze Vader, vermaning, inzettingswoorden, avondmaals-

viering, dankzegging. 

 

Zwingli 

 

Waar Luther kiest voor een wekelijkse avondmaalsviering, kiest Zwingli in Zwitserland 

voor een avondmaalsviering per kwartaal en een wekelijkse woorddienst. In de Lutherse 

liturgie is plaats voor zang en muziek, maar Zwingli wijst zang en muziek radicaal af. De 

gewone kerkdienst wordt hier een dienst van het Woord; avondmaalsdiensten worden 

een bijzonderheid. 



 

Calvijn 

 

Calvijn verblijft van 1538 tot 1541, na een conflict met het stadsbestuur van Genève, in 

Straatsburg. Daar heeft de protestantse eredienst zich ontwikkeld van een hervormde 

mis tot een eigen liturgie (1526): Psalmen gebett, und kirchen űbung wie sie zu 

Strassburg gehalten werden. Het Avondmaal wordt maandelijks gevierd. In 1540 komt 

Calvijn dan met de volgende orde van dienst, inclusief een pleidooi voor een wekelijks 

Avondmaal: 

Onze hulp, schuldbelijdenis, genadeverkondiging, tien geboden, psalm, parafrase Onze 

Vader, schriftlezing, prediking, inzameling gaven, gebeden, Credo, inzettingswoorden, 

avondmaalsformulier, consecratiegebed, breking van het brood, communie.   

   

Hier wordt dus de lezing van de wet als vast onderdeel van de liturgie ingevoerd en gaat 

het voorlezen van een onderwijzend en vermanend avondmaalsformulier aan de viering 

vooraf. Het is Calvijn overigens niet gelukt het wekelijkse vieren van het Avondmaal her-

ingevoerd te krijgen. Tot de vierde eeuw is wekelijkse avondmaalsviering gebruikelijk, 

sindsdien loopt de deelname aan de communie sterk terug. Het concilie van Lateranen 

bepaalt in 1215 dat er ten minste eenmaal per jaar, en wel met Pasen, moet worden 

gecommuniceerd. Maar in de praktijk blijkt mijding van het Avondmaal hardnekkig. Met 

vier keer per jaar Avondmaal vieren lijkt lange tijd het maximum bereikt … 

Calvijn hecht grote waarde aan de gemeentezang en ondersteunt deze met de invoering 

van een psalmberijming. 

 

Londen en Frankenthal 

 

De vluchtelingengemeenten in Londen en Frankenthal hebben in de tweede helft van de 

16e eeuw grote invloed gehad op de ontwikkeling van de gereformeerde liturgie in 

Nederland. In de ochtenddienst gebruikt de gemeente in Londen de volgende liturgie: 

gebed voor de prediking, psalmgezang, tekst en prediking, afkondigingen, gebed, 

wetslezing, schuldbelijdenis, verkondiging van vergeving, Credo, gebed voor alle nood, 

psalmgezang. De middagdienst wordt een uitgesproken leerdienst, waar het gedeelte na 

de prediking ontbreekt.  

In Frankenthal brengt Petrus Dathenus eenheid in de liturgie; hij voert ook zijn eigen 

psalmberijming in. Ook worden formulieren (voor o.a. Doop en Avondmaal) en gebeden 

vastgelegd. In 1574 komt de synode van Dordrecht met een wel heel summiere liturgie: 

psalmgezang/schriftlezing, votum (Onze hulp), gebed, lied, preek, gebed met Credo, 

zegen, inzameling der gaven.    

 

Van vroeger tot nu 

 

In deze sobere setting komt de verkondiging steeds meer centraal te staan. Deze kern 

van de dienst is de taak van de predikant; voorzanger en voorlezer doen hun intrede. 

Organisten zijn aanvankelijk in dienst van het stadsbestuur. Na soms felle strijd mag het 

orgel later de gemeentezang ondersteunen … De dienst zonder Avondmaal wordt de 

standaard; twee- of driemaandelijks wordt het Avondmaal gevierd, in orthodoxe kring 

slechts door weinig “bekeerden” bezocht. 

 

In de 19e eeuw komt er meer belangstelling voor de vormgeving van de eredienst. 

Abraham Kuyper en J.H. Gunning schrijven er zelfs een boek over. Na de Tweede 



Wereldoorlog verschijnt De Hervormde Kerkdienst, proeve van een omschrijving (1950), 

in 1955 gevolgd door Het dienstboek in ontwerp. Hierin wordt een keuze geboden uit vijf 

orden van dienst. In hetzelfde jaar 1955 publiceert de Evangelisch-Lutherse kerk een 

nieuw gezangboek, met daarin een orde van de hoofddienst. Ook in andere protestantse 

kerken groeit de belangstelling voor liturgie. In de Rooms-Katholieke kerk wordt, zeker 

sinds het tweede Vaticaans Concilie, moeite gedaan de liturgie te moderniseren.  

 

Voor het bovenstaande artikel is dankbaar gebruik gemaakt van J. van der Werf, Kleine 

liturgiek. 4e druk. ’s-Gravenhage, 1980. 


