
Nabespreking na de dienst. 
 
Met enige regelmaat organiseert onze werkgroep Vieringen een nagesprek na afloop van 
een zondagse kerkdienst. Ieder die dat wil mag aanschuiven en is welkom bij zo'n gesprek 
rondom de vraag: Waar werd ik gelovig aangesproken en wat was volgens mij de 
boodschap van de dienst? 
Telkens weer een prachtig moment om ook in geloofsgesprek te komen met elkaar. 
Ging het al eens over de (kerk)gemeenschap, het belang en de beleving daarvan, of een 
andere keer over het appèl dat uitging van een dienst en de actualiteit daarvan in de 
samenleving, ook het taalgebruik in een kerkdienst kan zo'n zinvol onderwerp van het 
(geloofs)gesprek zijn. Geen platte 'Jip-en-Janneke-taal' zei iemand, maar ook geen taal 
voor ingewijden alleen.  
Draagt het taalgebruik in de kerkdienst bij aan het (wel eens wat badinerend genoemde) 
‘chinees schouwspel' van de kerkdienst of tilt het ons troostrijk of bemoedigend uit bóven 
het gewone alledaagse.  Wat voor taal hanteren we in de kerkdienst? 
 
Vanaf het begin van de liturgie in een kerkdienst verandert er wat met en in ons. We 
worden op het Geheim gericht, we worden vierende gemeenschap ook al kennen we 
elkaar soms helemaal niet persoonlijk.  
Maar er gebeurt nog iets belangrijks. Onze taal en ons gedrag worden 'liturgisch', 
'godsdienstig'. We gaan de drempel over naar een andere betekenisruimte, de ruimte voor 
het Geheim. In die ruimte gebruiken wij een eigen 'taal'.  Huub Oosterhuis noemt dat de 
tweede taal. 
 
 Taalspelen 

 
Ieder terrein van ons leven heeft een eigen taalspel: de sport, het gezin, de liefde, het 
bedrijf, internet... Zo ook de liturgie. De woorden en beelden schijnen hetzelfde als in 
het dagelijks leven, maar ze verwijzen naar iets anders. Wie dat niet beseft gaat de mist 
in of maakt de geloofstaal platvloers. 
In de kerk zeggen en zingen we dingen die daarbuiten niet zonder toelichting verstaan 
kunnen worden of die onzin zijn wanneer ze 'letterlijk' genomen worden.  
Een Engelse godsdienstfilosoof noemde dat godsdienstige taalspel 'odd', dat is zoiets als 
'raar, ongeregeld, vreemd...'.  
Ik gebruik in het vervolg met opzet dat woord 'odd', omdat het misverstand kan oproepen 
als ik 'raar' zeg, nl. dat ik godsdienst letterlijk 'raar' vind.  
Zo zie je maar wat taal doet! 
 



 
 
 
 Reclametaal tegenover het Geheim 
De godsdienstige taal is alleen zinvol voor deelnemers in een godsdienstige context. Een 
bekeringsprogramma op de TV tussen sterreclame en een Amerikaanse soap doet mij de 
tenen krommen, omdat de taal die de deelnemers in déze omgeving uitslaan 'odd' is.  
Is het reclame voor godsdienst of ... ? Deze beeldtaal wordt alleen begrepen binnen de 
kring van medegelovigen van bepaalde signatuur, maar geeft voor buitenstaanders een 
'odd' beeld van wat christelijk geloven is. Dat is een slecht visitekaartje van de kerk!  
Als toeschouwer kijkend naar een TV-opname van een groep mensen met gesloten ogen 
en gevouwen handen, voel ik me bijna een voyeur, een gluurder bij een 'odd' gedrag. 
Bij het avondmaal geven we elkaar een heel klein brokje brood en drinken uit één beker. 
We spreken merkwaardige woorden en doen 'odd' dingen, maar binnen de cirkel van de 
liturgie verwijst dit alles naar een onuitsprekelijk Geheim. 
Op het station in Barneveld stond op en billboard: 'Wie in Jezus gelooft komt niet in het 
oordeel'. Dat is tussen de reclame voor wasmiddelen en auto's met schaars geklede dames 
een 'gekke' tekst. Iemand maakte daarom met een zwarte stift van de eerste 'o' van 
oordeel een 'b'. 
 
De taal van het geloof is beeldtaal. We geven woorden voor wat niet onder woorden te 
brengen is. Zodra we er rationele, technische, controleerbare taal van maken, worden we 
fundamentalisten en verdampt het Geheim. 
We willen het er graag met u over hebben in een volgend boeiend nagesprek. 
 DvA. 
 


