
De viering van de eerste dag van de week (13) 

"De geloofsbeleving verdiept zich zodra je er meer van afweet."  Zegt Ellen Kleinpenning in 

Trouw 25-10-2015. Zij is theologe, in dienst van het vormingscentrum van het Bisdom Den 

Bosch om vrijwillige kosters bij te spijkeren in het vak. Over het algemeen wordt de liturgie - 

de gebeden, handelingen en gezangen - volgens haar niet begrepen. Dat komt doordat 

mensen dit niet meer van huis uit meekrijgen en nog maar amper in de kerk komen. Ook doet 

de rooms-katholieke kerk weinig aan onderricht. "En dat terwijl de liturgie van de kerk zo 

mooi is. Een koster dringt daar tijdens het werk in door en ontdekt zo de rijkdom.” Wat voor 

hen geldt, gaat voor een groot deel ook voor ons op; zie hier de reden dat we deze serie over 

achtergronden van de liturgische praktijk in onze kerk gestart zijn. 

Komende zondag, bij de overgang naar het nieuwe kerkelijk jaar, lost het evangelie 

naar Lucas het evangelie naar Marcus af. Zoals mijn collega in het vorige stukje over 

het leesrooster vertelde, voerde de Rooms Katholieke kerk, als één van de vruchten 

van het Tweede Vaticaans Concilie, in 1969 een driejarig leesrooster in (jaar A: 

Matteüs; jaar B: Marcus; jaar C: Lucas). Naast de lezing uit het evangelie en een 

epistellezing werd een lezing uit de Tora (Oude Testament) 

toegevoegd.  Het  Oecumenisch leesrooster (dat wij volgen) nam deze cyclus over, 

maar legde een groter accent op de lezing uit de Tora, want deze dreigde in de 

nieuwe opzet onder te sneeuwen. Omdat het evangelie de hoofdlezing biedt, wordt 

immers de keuze van de lezing uit de Tora daar op aangepast. Zo komt de Tora niet 

in zijn eigenheid aan bod en zijn “te goed”, zoals dat heet: wat de Tora nog meer 

heeft dan het Nieuwe Testament bevat. Om ook de Tora recht te doen hebben we in 

onze diensten van tijd tot tijd een cyclus van verhalen daaruit gevolgd: In de 

Adventstijd verhalen rond Jozef of David, in de Veertigdagentijd uit Exodus of 

Nehemia en na Pinksteren de feestrol Ruth. 

We volgen bij ons wel het leesrooster, maar het moet geen keurslijf worden. Op 

bijzondere zondagen, als afgelopen zondag Voleindingszondag, Startzondag of met 

een ZWO-dienst, bieden de voorgeschreven lezingen niet altijd een 

aanknopingspunt. Ook gaan er in onze kerk vaak gastvoorgangers voor. Aan hen 

wordt wel gevraagd rekening te houden met het gebruikelijke leesrooster, maar dit 

vraagt meestal meer voorbereiding dan een preek uit de la pakken… 

Van continuïteit in het lezen is bij ons dan ook minder sprake. Nu kan de vraag 

worden gesteld: wat blijft het voordeel, voor zover dan mogelijk, van wel eenzelfde 

evangelie of ander bijbelboek langere tijd volgen?  Alle evangeliën hebben Jezus 

Christus in de hoofdrol, maar verschillen onderling in wat ze over hem duidelijk willen 

maken. Door één evangelist nauwgezet te volgen krijg je eerder oog voor zijn eigen 

stijl en bedoeling en dat draagt bij aan een beter verstaan. Ook de verhalen rond 

Abraham, Mozes, David of Elia gaan meer zeggen als je die in onderling verband 

met elkaar hoort.  



Met ingang van Advent 2013 gaat het Oecumenisch leesrooster uit van een cyclus 

van 9 jaar. Het rooster spreidt zich daarmee over een veel langere periode uit dan tot 

nu toe gebruikelijk. Daardoor is het mogelijk meer balans te brengen in de lezingen 

over een wat langere periode. 

Als onderlegger is opnieuw de ABC-indeling benut. Naast de evangelielezing komen 

lezingen uit de Tora en de Brieven van het Nieuwe Testament in een continue lezing 

voor. Uitgangspunt is dat zo de belangrijkste gedeelten uit de hele Schrift in deze 9 

jaar aan de orde  komen.   
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