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Voorwoord 
 
Met gepaste trots bieden wij hierbij de bundel “Veeltaligheid – 
Veel-ZIJ-digheid” aan. 
Dit boek kent een voorgeschiedenis. Deze geschiedenis 
begint als in het najaar van 1991 het rapport “Een 
vrouwvriendelijke liturgie in de rooms-katholieke kerk” 
verschijnt. Dit rapport, een advies aan de 
bisschoppenconferentie, is een gezamenlijke uitgave van  de 
Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenorganisaties (UNKV) en 
de Werkgroep Vrouw & Kerk van de Katholieke Raad voor 
Kerk en Samenleving (KRKS). Het rapport heeft veel 
opgeroepen: van uitgebreide discussies tot studiedagen en 
cursussen. 
Eén van de groepen die heel actief met het rapport aan het 
werk is gegaan, is de Stichting Samenwerking Nederlandse 
Vrouwelijke Religieuzen (SNVR). Vanuit de gedachte dat je 
alleen door te oefenen en te experimenteren op het spoor kunt 
komen van een liturgie die ook vrouwen recht doet, bood de 
SNVR onder de titel “Vrouwen en liturgie. Vernieuwing en de 
traditie” een cursus aan. Dit thema past ook goed bij de 
Geactualiseerde intentieverklaring, die spreekt over 
bondgenootschap van vrouwelijke religieuzen met andere 
vrouwen. 
De cursus leverde zoveel materiaal op, dat het de moeite 
waard was dit aan een groter publiek ter beschikking te 
stellen, aan vrouwen en mannen wie liturgie ter harte gaat. 
Marian Geurtsen die de cursus in het kader van haar stage bij 
de SNVR begeleidde, nam die taak op zich. 
 
Inmiddels was er een start gemaakt met project-4 van de 
Werkgroep Vrouw & Kerk onder verantwoordelijkheid van de 
Stichting Christine de Pisan. In het project staat gerechtigheid 
centraal. “Verarming, met name van vrouwen”, “bestrijden en 
voorkomen van seksueel geweld” en “de positie van 
vluchtelingenvrouwen en haar kinderen” zijn de drie 
belangrijkste aandachtsvelden. Als vervolg op bovengenoemd 
rapport, besloot de werkgroep aandacht te besteden aan het 
verwerken van die drie thema’s in de liturgie. Een kleine 



commissie ging aan het werk, verzamelde en schreef 
handzaam materiaal dat geschikt zou zijn voor vieringen in 
parochies en gemeenten en in religieuze instituties. 
Omdat de SNVR en de Stichting Christine de Pisan nauwe 
banden hebben, werd besloten tot een gezamenlijke 
publikatie. 
 
In het eerste deel “Oefening in Veeltaligheid” worden de 
beginselen die van belang zijn voor een vrouwvriendelijke 
liturgie op een heldere wijze uitgewerkt en inzichtelijk 
gemaakt. Aan de totstandkoming werkten velen mee, met 
name de cursusbegeleidsters. 
Naar Marian Geurtsen waren dit Juul Barten, Catie te 
Dorsthorst, Esther Geertsma, Christini Manders en Joy van 
der Werf. Ook de studiesecretaresse Manon Bommer van de 
Stichting Christine de Pisan en Dorry Beijer van de SNVR 
hadden een aandeel in de totstandkoming hiervan. 
 
Het tweede dee “Oefening in Veel-ZIJ-digheid” besteedt 
aandacht aan de drie al eerder genoemde thema’s. Centraal 
staat: hoe doen wij in de liturgie recht aan vrouwen die 
armgemaakt zijn, seksueel misbruikt zijn of vluchteling 
werden? Manon Bommer en Ans Kits namen de eindredactie 
op zich, daarbij gesteund door een kleine commisie: Ester 
Geertsma, Corry Koot-Hendriks, Helmi van Stratyum-van 
Beeck en Janneke Verhaar. Dank voor hun inzet en inbreng! 
Josette Rijnen bedanken we voor haar secretariële 
ondersteuning. 
 
Van harte hopen wij dat dit boekje mensen op weg zet naar 
een liturgie die niemand uitsluit en zo Gods Geest onder ons 
tastbaar maakt! 
 
Florentina van Calsteren, voorzitter Stichting Samenwerking 
Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen. 
Els van Leuken, voorzitter Stichting Christine de Pisan. 
Wil Blezer-van de Walle, voorzitter Werkgroep Vrouw & Kerk 
van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving. 
  



Inleiding 
 
“Veeltaligheid – Veel-ZIJ-digheid” is een werkboek in twee 
delen. Het eerste deel, “Oefening in Veeltaligheid”, heeft als 
doel: het bieden van handreikingen om de gangbare liturgie 
zodanig te vernieuwen dat deze meer recht doet aan vrouwen 
en daarmee aan de gehele geloofsgemeenschap. De 
ontwikkelde werkwijze is toe te passen in allerlei soorten 
vieringen – eucharistie, gebedsdienst, uitvaart, jubileum – en 
geschikt voor zowel kleine groepen als grote bijeenkomsten, 
en voor verschillende ruimtes. Wat dit deel biedt, is hulp om 
gevoelig te leren worden voor wat inclusieve liturgie vanuit de 
perspectieven van vrouwen inhoudt. Het geeft inhoudelijke 
verdieping, praktische spelregels en concrete opdrachten om 
de nieuwe inzichten toe te passen in de liturgie. De opbouw 
van dit eerste deel is als volgt: Na een algemeen inleidend 
hoofdstuk over liturgie en de positie van vrouwen en mannen 
daarin, volgt een hoofdstuk over stilte en taal in de liturgie. Het 
derde hoofdstuk gaat in op de vraag wat een symbool is en 
geeft een aantal spelregels hoe symbolen te vinden en te 
presenteren. Het vierde hoofdstuk vraagt aandacht voor de 
betekenis van ruimte en gebaren in de liturgie en geeft 
mogelijkheden aan. Daarna wordt er nog ingegaan op de 
vraag hoe veranderingen in de liturgie op gang gebracht 
kunnen worden in de eigen gemeenschap. 
 
Het tweede deel, “Oefening in Veel-ZIJ-digheid”, geeft hele 
concrete suggesties voor vieringen  rond de thema’s 
“armoede”, “seksueel misbruik” en “vluchtelingen”. Vrouwen 
die daarmee geconfronteerd worden doen ervaringen op die 
een onuitwisbaar stempel op haar leven drukken. In liturgie die 
vrouwen recht wil doen, moeten ook deze ervaringen een 
plaats hebben. Het zijn ervaringen waar we in onze 
samenleving en binnen onze kerken niet aan voorbij kunnen 
gaan. In dit deel willen we graag handreikingen bieden voor de 
verwerking van de drie thema’s in vieringen. Daarbij hebben 
we ons geconcentreerd op die aandachtspunten die specifiek 
zijn voor deze onderwerpen. De meer algemene spelregels en 



aanwijzingen vindt u immers in het eerste deel. De opbouw 
van dit deel is als volgt: 
De hoofdstukken 6, 7 en 8 zijn gewijd aan de afzonderlijke 
onderwerpen. Je treft er kort enige algemene informatie over 
het betreffende thema aan. We zijn gaan praten en – soms – 
meevieren met mensen die al bezig zijn met liturgische 
vieringen op deze drie gebieden. De verhalen en indrukken 
die we daar opdeden, vind je eveneens beschreven. We 
geven per onderwerp een aantal vuistregels: waarop moet je 
letten wanneer je in een viering aandacht wilt besteden aan 
verarming, aan seksueel misbruik of aan vluchtelingen 
(vrouwen). Dan volgen suggesties voor bijbelteksten en 
enkele andere teksten rond het thema. Elk van deze 
hoofdstukken sluiten we af met een aantal informatie-
adressen en enige literatuurverwijzingen. Hoofdstuk 9 bevat 
verdere bouwstenen voor liturgische vieringen: gebedsteksten, 
suggesties voor het gebruik van symbolen en liederen. De 
onderwerpen die we in dit deel aansnijden, zijn niet de meest 
eenvoudige om te verwerken in liturgie. Het zijn onderwerpen 
waarvoor niet alleen de aandacht en solidariteit van vrouwen 
gevraagd wordt, maar van iedereen die wil leven in het spoor 
van Jezus van Nazareth. 
Onze verbondenheid met God en met elkaar vieren we bij 
uitstek in de liturgie. Er zijn vele vormen van kerkdiensten, elk 
met een eigen sfeer, eigen voorwaarden, eigen vereisten. De 
thema’s die in dit deel van het boek aan de orde komen zijn 
vaak wat gemakkelijker aan de orde te stellen in vieringen met 
een beperkte groep. We noemen hiervan enige vormen: 

 Vieringen als afsluiting van een cursus of een serie 
bezinningsavonden over één van de thema’s; 

 Vrouwenvieringen. Deze worden op verschillende 
plaatsen in ons land gehouden. Het zijn vieringen die door 
vrouwen zijn voorbereid en waar vrouwen ook in 
voorgaan, maar waar iedereen welkom is. 

 Avondgebeden in de advent of veertig-dagen-tijd. Zo’n 
serie van vier of zes vieringen kan ook aan één thema 
gewijd zijn. 



 Themadiensten naast de gewone weekendvieringen, 
bijvoorbeeld op zondagmiddag of in de vroege 
zondagavond. 

Ook in de reguliere vieringen op zaterdagavond of 
zondagochtend zijn er mogelijkheden om deze onderwerpen 
aan de orde te stellen. Meestal wordt in deze diensten 
uitgegaan van de lezingen zoals die landelijk in het leesrooster 
zijn aangegeven. Vaak zijn er dan toch wel 
aanknopingspunten te vinden voor één van de driethema’s. 
Maar het is ook mogelijk van een gewone weekenddienst  een 
themadienst te maken. Je kunt hiervoor afwijken van het 
leesrooster en eigen lezingen kiezen, passend bij het gekozen 
onderwerp. Een speciale gebeurtenis kan daartoe aanleiding 
zijn. In de gemeente wordt bijvoorbeeld een 
asielzoekerscentrum geopend, of er is een bijzondere actie 
van uitkeringsgerechtigden. Concrete, directe aanleidingen 
dus om als gelovige gemeenschap in zijn geheel met een 
onderwerp bezig te zijn. 
 
We realiseren ons dat de onderwerpen die we aan de orde 
stellen vaak moeilijk liggen. Daarom hopen we van harte dat 
we hiermee een werkbaar en bruikbaar boek bieden, waarmee 
je aan de slag kunt. We wensen je daarbij inspiratie, 
creativiteit en wijsheid toe. 
 
En… we zouden het bijzonder op prijs stellen als je ons wilt 
laten delen in je ervaringen! 
 
 
 
Marian Geurtsen 
 
Manon Bommer 
 
Ans Kits 
  



DEEL 1 
 

oefening in Veeltaligheid 
 
 
 

Marian Geurtsen 
  



1. Vieren en leven 
 
“Zij waren opeens naar buiten gekomen en hadden iedereen 
aangesproken. Iedereen hadden ze erbij geroepen. Het 
maakte niet uit wie je was of wat je deed: de vrouwen met de 
waterkruiken en de jongens met de olijfmanden, de man met 
de geldbuidel en de weduwe van het penningske, een 
bakkersknecht en de vrouw die op haar laatste dagen liep, de 
zakenlui uit Kappadocië en de mannen die tichelstenen 
bakten, het meisje met het  linnengoed en een farizeeër op 
weg naar de synagoge, een herbergier, de ezeldrijfster, een 
tuinman, de druivenpluksters en nog honderden anderen… 
Ieder hoorde hen praten in hun eigen taal. Ze hoorden het 
verhaal van hun leven, het verhaal van hun eigen leven. (…) 
Als ik hier zo aan terugdenk, dan komt de vraag bij me op wat 
er in Jeruzalem op die Pinksterdag gebeurd zou zijn als er 
maar één geluid geklonken had. Als er maar één taal 
gesproken was. Het vakjargon bijvoorbeeld van de 
tempeldienaren… Wat zou er gebeurd zijn als er gesproken 
was in de taal van politici, kooplui of geldwisselaars? Als die 
boodschap alleen bestemd was geweest voor een bepaalde 
groep mensen, zou er dan überhaupt wel sprake geweest zijn 
van een “blijde boodschap”?”

1
 Met deze verwijzing naar het 

pinksterverhaal begint een lezing van Cobi van Breukelen, 
functionaris Vrouw en Kerk van het bisdom Utrecht. Dit boek 
verkent het visioen van een vierende gemeenschap waarin 
ieder aangesproken wordt in ieders eigen taal. Maar voordat 
we nader in gaan op taal, symbolen ne gebaren, is het goed 
het thema in een algemeen kader te zette: wat is liturgie 
eigenlijk? En wat bedoelen we met vrouwvriendelijke liturgie. 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 “Geen Gehoor” Verslag van de Kontaktdagen Liturgie 1993 in het 

Aartsbisdom Utrecht, p. 12-13 



Wat is vieren? 
 
Mensen van alle tijden en alle culturen vieren. Niet alleen in de 
kerk maar in het hele leven speelt vieren een belangrijke rol. 
Vieren heeft verschillende functies: 

 het ordent de tijd: in een dagelijkse of wekelijkse viering 
met de gemeenschap; in de jaarcyclus van Kerstmis en 
Pasen; in verjaardagen; 

 het markeert levensovergangen: de doop bij de geboorte, 
een afscheidsreceptie bij pensionering of een 
inwijdingsfeest van een nieuw huis, maar ook rituelen rond 
sterven; 

 het kan verandering bewerken: een boeteviering, een 
protesttocht, een stille wake of een ziekenzalving; 

 het verbindt mensen tot een gemeenschap” een 
wekelijkse viering in de kerk, familiefeesten, 
personeelsuitstapje. 

 
Vieren gebeurt vaak volgens min of meer herkenbare, uit het 
verleden overgeleverde patronen. Deze patronen worden 
rituelen genoemd. Ze horen erbij: “zo zijn onze manieren”. Bij 
feesten gaan we ineens terugzoeken in het verleden “hoe het 
eigenlijk hoort”. Rituelen hebben het imago dat ze tijdloos zijn. 
Daardoor kunnen ze bemiddelen tussen heden, verleden en 
toekomst. Ze tillen ons boven het alledaagse leven uit en 
geven ons even zicht op het leven vanuit een ander 
perspectief. We worden gedragen door het ritueel. In de kerk 
geven we door middel van rituelen expressie aan ons geloof. 
We vieren in de liturgie de verbondenheid met God. Liturgie 
schept ruimte voor ontmoeting met God. Ook liturgie heeft de 
pretentie tijdloos en van alle tijden te zijn. Dat maakt het 
begrijpelijk dat sommigen de veranderingen na het Tweede 
Vaticaans Concilie ervoeren als een inbreuk op het wezen van 
de liturgie. 
Toch veranderen vieringen ook. Oude rituelen blijken te 
verdwijnen, nieuwe worden gevonden. Vieringen blijken een 
verbinding nodig te hebben met het geleefde leven. Mensen 
moeten zich erin kunnen herkennen. Veranderingen in de 
beleving van belangrijke levensmomenten kunnen tot 



vernieuwde vieringen leiden. Nieuw ontstane levensfasen 
vragen om nieuwe vormen van vieren. Hoewel ze van alle 
tijden en tijdloos lijken, zijn rituelen altijd mensenwerk. Ze 
moeten steeds opnieuw gedaan worden. Dat geldt ook voor 
liturgie. Liturgie “werkt” niet op grond van tijdloze op 
geopenbaarde voorschriften die, als ze maar op de goede 
manier uitgevoerd worden, vanzelf God onder ons brengen. 
Liturgie drukt zich in menselijke taal en menselijk handelen en 
probeert met die menselijke middelen ruimte voor God te 
scheppen. Maar God is nooit te vangen in menselijke taal en 
gebaren. Daarom blijft het in de liturgie zoeken naar vormen, 
taal en beelden die ons het meest passend lijken. 
  



 


