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Koert van Bekkum

Afgelopen week zond de Utrechtse liturgiewetenschapper Marcel Barnard een tweet de wereld in

over een verhaal dat hij in augustus op een congres in Reims zal houden: 'Waarom sommige

gemeenten liever dopen in een zwembad dan uit een bonbonschaaltje'.

Barnards onderwerp leeft, zo blijkt. Steeds meer ouders in de gereformeerde gezindte vragen de

kerkenraad of het ook mogelijk is hun pasgeboren kindje te dopen door onderdompeling. Vaak wordt

dat verzoek gehonoreerd. Het gebruik heeft immers ook binnen de traditionele kerk goede

historische papieren. En waarom zou je de inlijving in het lichaam van Christus door fysieke

onderdompeling laten kapen door baptisten en evangelischen?



Deze ontwikkeling fascineert. Hoe komt toch het dat een meer fysiek ingekleurd ritueel ineens

als meer betekenisvol wordt ervaren?



Een soortgelijke vraag komt ook op rond een ander liturgische element, namelijk dat van de

lofprijzing. Liederen die de emotie, het gevoel en de verbeelding aanspreken, spelen in de

praktijk van vandaag de dag vaak een essentiële rol in het moment waarop mensen ertoe komen

zich helemaal aan God over te geven, zo bleek onlangs uit een met lof bekroond proefschrift. Wat

is hier aan de hand?



Sommigen zien de opmars van het zintuiglijke en lichamelijke in de liturgie als louter afval van

het Woord. Maar dat is al te simpel. Bijbels gezien hoort een mens God te dienen met heel zijn

hart, ziel en verstand. Het punt is veeleer dat de verhouding tussen deze elementen per cultuur

verschilt, en dat we ons in het Westen nu in een overgangsfase bevinden. Heel schematisch

gezegd: van een rationeel ingestelde massacultuur - waarin je wel zelf kiest voor de kerk, maar

waar het verstand en de groep de boventoon voerden - naar een cultuur van expressief

individualisme - waar persoonlijk geraakt en aangesproken worden, ook zintuiglijk, van veel

groter belang zijn. Vandaar de nieuwe muziek, de theaterachtige kerkdiensten, en anderzijds het

oprukken van rituelen.



De kerk van alle eeuwen hoeft deze verandering niet te ontkennen. Het hoeft geen ramp te zijn
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als de verhouding tussen verstand en gevoel en tussen gemeenschap en individu anders komen te

liggen. Wel komt het er buitengewoon op aan hoe dat meer persoonlijke en lichamelijke dan vorm

krijgt. Diensten die gelovigen door het voorschotelen van topkwaliteit degraderen tot consument,

ondergraven de gemeenschap. Elke vorm, zo laat Klaver terecht zien, weerspiegelt ook een

theologie; en die moet Bijbels worden getoetst. Bovendien is diep worden geraakt nog niet

hetzelfde als een ware bekering: een ander mens worden volgens het Evangelie.



Het zijn fascinerende tijden. Niet alleen voor liturgiewetenschappers, maar voor een ieder die

kerkdiensten bezoekt.
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