
De viering van de eerste dag van de week (3) 

 

DE DIENST VAN DE VOORBEREIDING. De voorbereiding op de ontmoeting met God en elkaar 

begint eigenlijk al thuis. Met het besluit aan de kerkdienst deel te nemen stem je je innerlijk 

af op het uiterlijk gebeuren van de samenkomst. Door kennis te nemen van eventuele 

informatie over de dienst in het kerkblad of op de website kun je je inhoudelijk voorbereiden 

op de dienst. Voorafgaande aan de dienst gaat in de consistorie de ouderling van dienst voor 

in gebed, in de kerkzaal bereidt een ieder zich individueel voor. 

Het eerste deel van de dienst heet ook Dienst van de voorbereiding en wordt bij ons ingezet 

met het intochtslied. De benaming geeft aan dat men  als het ware zingend de kerk 

binnenkomt, zoals met Palmpasen de kinderen hun intocht houden. Dit lied is bij voorkeur 

een psalm. Dit is omdat we opgaan tot God. Niet een god, zomaar in het algemeen, maar we 

gaan op tot die unieke God, de Heer van Israël en de Vader van Jezus Christus. Uit het zingen 

van de psalmen spreekt ook onze verbondenheid met de joodse traditie. Het boek van de 

psalmen wordt wel de moeder van de liturgie genoemd. Bij de Reformatie werden alle 

psalmen berijmd en op muziek gezet, waarmee het kerkvolk actiever bij de dienst werd 

betrokken dan voorheen het geval was. Liederen spelen dan ook een grote rol in de 

protestantse eredienst en ik denk dat voor veel mensen het zingen net zo belangrijk is voor 

de geloofsbeleving – zo niet belangrijker! –  als de verkondiging door het woord. In 

Nederland werden alle 150 psalmen in het liedboek opgenomen en hierover verbaast men 

zich wel een in de ons omringende landen. Maar zo belangrijk werden ze hier gevonden, al 

zingen we ze in verhouding tot andere liederen nu veel minder. In het nieuwe liedboek staan 

ze ook allemaal. De daaropvolgende liederen worden gewoon doorgenummerd. Dàt 

benadrukt dat de basis van ons lied in de psalmen ligt. Het is m. i. alleen jammer dat er nu 

geen “psalm” meer boven staat. Dit leidde recent tot de aanbeveling van de werkgroep 

Kerk& Israël om bij het aankondigen van “psalm” i.p.v. “lied” te blijven spreken, zodat 

daarin  onze verbondenheid met het geloof van Israël uitgedrukt blijft. 

In de traditie van de westerse kerk is voor elke zondag een psalm aangegeven, die staat in 

het teken van de komende schriftlezingen. De psalm geeft de opmaat van het thema van die 

zondag aan. 

Zoals ik al zei worden psalmen nu minder gezongen dan vroeger. Toen gold het 

omgekeerde:  men was zeer terughoudend met gezangen. Eerst mochten alleen (andere) 

liederen uit de Bijbel (bijvoorbeeld het loflied van Maria) in de dienst worden gezongen. 

Langzamerhand is die verzameling uitgebreid en zo vinden we in het nieuwe liedboek naast 

de psalmen zelfs meer dan 800 liederen. Om vertrouwd te raken met het nieuwe liedboek 

gebruiken we het moment van “het lied voor de dienst” om een onbekend of minder bekend 

lied te oefenen. 

Maar ook de psalmen blijven altijd boeien, zoals o.m. blijkt uit de popsongs die op 

psalmteksten worden gemaakt. De rijke inhoud van deze liederen blijven een bron van 

inspiratie. Zo valt er over het eerste lied in de dienst al veel te zeggen. 
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