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Aan m.ijn oucleYs-

Aan mijrt l)rouut.

I N I , I I I D I N G

Het l ittrre-isch vlaasstrrk in cic Necl. Hen'ormde Íierl i is rhans
íri) cen dusàanige \\ ' i iá l) inncu hct gtzichtsvelcl van ieder l ici van
cieze l(erk q-ciiomen, dat niemand meer zijn oeen kan sluiten r. 'oor
{1e grote d ingen,  \vaa. ' rorn l ret  } r ic l  gaaí . ' I -ua res agi tur  -  het  g^aai
orn riz, zaak - dat dringt thans tot iedere Hervormde, en l 'aarli ik
r r i e t  a l l een  to r  p red i ka r i t . ' n  en  t l r co log i s r  l r  gc in te ressee rden .  doo r .
ïjet mogc clan zo zijn, dat van r.ersciri l lende zijden herhaaideli jk
is berveerd, dat l i ttr lgische vragen in de Hervormde Kerk hoogstens
als tlteede- of derclerangs\rragen aan dc orde kunnen komen (be-
rvelingen, trraarmee de iniense geïnteresseerdheid van de berveer-
ciers ze-lf sorns moeil i jk te verenieen n-asl1, - in feite is men steeds
r]reer gaan beseffen orn lvelke essentiële levensvragen het hier gaat
r, 'oor cle l(erk. \ 'Vant irnmers, in rverkeli ikheid vindt niemand het
tcn onverschil l i  : of biikomstise zaak, hoe clc kerkdienst, \\:AAraail
hij deel ncemt, er uit ziet. Als lret er om saat hoe tvij ter kerlir:
zullen gaan, \vat er in die samenkomst van de gemeente geschieclt,
- op teike rvijze het hooqste in dit leven (de ontlnoetins lan Goci
eu rnerts) g€stalte kri jgt in de eredienst, - als het om deze dingen
gaat, clan kornt ieder ctrrristen in berveqine. \\rant dit zi jn irnmers
ievensvragen vool heml De vraag toch van de eredienst staat niet
los van de vragen van het gervone leven, van de vraag naar hct
persoonli jk heil, naar de sociale conse(luenties van I 'ret evangelie
enz. De eredienst is een essentiële functie van de Kerk, - zcker
niet de enige functie, rnaar rvel zeer fundamenteel.

L)it alles nordt <loor ons niet voor het eerst uiigesproken. i\ïaa.r-
het heeÍ't rvel vri j iang geduurcl voorclat het in onze l(ell i  ror irer
algerneen bervtrstzijn doordrong. Sommigen hadden misschien in-
derti. id b.ir. rvel met een ze kere vcrrvondering opge merkt, dat
itmand als I{ans Asmussen, rniclclen in de hitte van clc I)r: itse kcll i-
stri jd, het de rnoeite r.vaard vond zijn GottescLiertstlehrc te sclrri iven.
l ' Íaar dat was noe buiten onze grenzen. -l 'oen 

evenn'el in 1940 Van
cler Leeurv in dê-r.oon'ecle r'an ziin Li tttrgiek de rvoorden schreef:
,Het schrijven van dit boek heeft mii beziggehouden, getroost en

gesterkt in de donkere maanden na l0 Mei 1940," - toen heeft
Àisschien rvel hier en claar een lezer zich afgevraagd, of een thcolo-
gisclr professor in deze rneest hacheli jke ti jd voor l{^erk en volk
niets beters rvist te doen! I in toen W. A. Zeydner, nadat in N{ei 1940
ziin kerk, pastorie en rvilk in ptrin gelegd lvaren, zijn boekje Litur-
gíe t:n Re'formatie publiceerde, voorzien valf eerr voorrvoord van



pro[. Kraemer, die het l i turgisr:h vraagstuk een ,,centrale vraag der

Kerk en hare levensopenbaring" noemde, ja, een ,, levensvraag voor

waaracl r t ige gemeentèopbotr \ r " ,  -  toen is  l rcr  nr issc l r ien mcnigeen

rvel l raast  [uui t  dui r " len.  Tot l r  rvordt  in  d i t  a l les n iets  anders r r i t -
gesp roken"dan  war  men  z i ch  i n  dc  ch r i s re l i i ke  Ke rk  a l t i j d_ rve l  -

7 i i  ï , . ,  soms in lec l  te  zrvakke mate -  is  bèrvust  sc\veest .  En dar

iri ist in dit t i idsgervr-icht en in de huidige situatie cle Kerk, die im-
'-"r, 

tot de meót essentiële vragen heeft t.erug te keren, zich ook

te onzent met ongekende elnst met het l i turgisch .vraagstuk bezig

houclt, kan alleei maar als varzelfsprekend beschouwd rvorden.

Hier is het goed de rvoorder-r van Paul Althaus ,voor og.en te hou-

de': ,,Niemánd darf vergessen, rvas die Gottesdienste in der Ge-

schicliie der Kirche immèr .ivieder fiir ihre Lebendigkeit u1d Sie-
qesgerval t  becleutet  haben:  u ' ic  of t  \varen s ie ienes ' ,Dr inge e in in

tjoïtt", aus dem es clann geboren rvurde: ,,Brich herfi ir in l(raftl"

So solÍ auch zu der Riesénaufgabe an 'nserem \roike, die heute

uÀr a.r Kirche, steht gerade eln etneuertes Gottesdienstleben ihr

die Kraft geben." rl f,Vij hopen dat ook dit boek dit alles duide-

li jk moge doen uitkonren.

\Vii staan thans voor het feit, dat (een volstrekt novum in onze

Kerki) een Dienstboek voor de eredienst-r' 'rdt,inge'oerd. Dit

Diensíboek is t l-rans - voor zover door de Synode behandeld - in

eersre instantie de Kerk aangeboden en in het Practisch gebruik

zullen ziin verdiensren moetár bli jken. De bedoèling is uiteraard

,riet, dut'-et deze aanbieding van àit Dienstbock het laatste r,voord

in liturgicis gezegd zal ziln..Neen, de Kerli zal zich, lvanneer. een-

maal de" nierlrve-Kerkorde is ingevoerd, intensief er ' ' lec moeten

beziehouden in Synode en Classièale Versader ing.  En.wanneer dan

even*tueel  het  Dienstboek nader zal  rvordcn vastgeste ld na u l tvoe-

rige kerkeli lke bespreking en beraad, dan betekent dit nog geens-

,iË, ..u lajtste rvóord, i omclat irnmers cle Kerk steeds met de

iiirrrgircne 'ormgeving en de daa_rmee saÍncnlangende.vragen bezig

iil -"o"t.tr blijvàn. In"ieder gcval,,- zo is dan, \vat enige tientallen

iarel seled". hog slec6ts binïen de aandacSt val enkele theologen

Ër, s.' t"t.sseerdë gemeen[eleden lag, nu een zaak gervorden, \raar-

áó t."f de Kerk zicË beraadt: het l i tulgiscl-r vraagstuk, de l it.rgische

oir twikkel ing van de Ht : rv '  l ierk .
in dere si"tuatie wil clit boek een bijdrage leveren tot cle bezin-

nins en her gesprek, die hicr zo dringend nodig ziin. Het rvil tevens

ài" , ï . "  om diegener,  d ie z icS nog v-reeurd gc i 'oe len-op d i t  ter re in

hierop in  te le i*den.  Enkel t .  opmerk ingen in velband met onze op-

, . t  e t i  indel  ing rnogen h ier  nèrg een p laats r i t tden'

Her leek ,rtir, oti ,re.antwo<rid ovêr de liturgische ontr'vrkkeling

"rr-h"t 
liturgisch vr.aagstuk in de Herv. I(eIk tc spreken, onvermij-

1) p. Althaus, Das Wesen des evangelischen Gottesdienstes, Gr.itersloh, 1932?, S. 57,

.)

dgli jk een historische inleiding
lijke liistorische bezinning wor
zo l icht een slag in de lucht. f
bewust dienen als achterqrond
onnvikkel ing van de Neá.  Her
de li jn te volgen: Nieuw Tesrar
matie - Ned. Hervormde Kerl
ontwikkeling, die tot de liturgir
heeft geleid. In verband daaln
van de Orthodoxe en ook van c

Wat dan verder de onderdelr
de betekenis van de eredienst r
gemeente van het Nieurve Te
Hier kri jgen we te doen met de
ons die in de Heil ige Schrift gt
waarop de christelijke gemeent
jeugd heeft gemeend de wil r
gemeenteli jk samenzijn te moe
onze behandeling her zwaartep
betekenis en plaats van het I
à priori het Avondmaal als het
eredienst zouden willen ponereil
boven de prediking al vàn te v,
brengen. Daarover spreken we I
waarop, de Avondmaalsvraag ir
houdt, l i jkt ons op zichzelf ree
onze relatief uitvoerige behand,
Reformatie is in het álgetneen
wi i ls  vcel  beter  bese[ t  dàn d ie v ;
vráag is in vele opzichten rverk
dan ooli de nadruk daarop in o

Wat de behandelins var] cie
-  deze is  naar  verhouáing vr i i  ;
langr i jk l re id van deze per iode v
meerrden rv i l  daarvoor  specia ie ,
het  huid ig l i turg isch gesprek in
nis  en rvaarde van de l i turg ie ra
In ,, l i turgische" kringen heeft r
christeli jke Kerk alle nadruk gel
het oog op het huidig l iturgiscl
anderen deze nadmk oo de c
krachtig afgewezen en geineend,
r isc l re s igrrat r r r r r  daarmee niet
vooral váak naar voren de vraal
oude Kerk niet zeer spoedig zic



:h vraagstuk een ,,centrale vraag der
J '  noenide,  ia ,  eerr  , , levensrraag vool '
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in de christeli jke Kerk alt i id-r'vel.-
:  mate -  is  bérvrrs t  se\veest '  E 'n dat
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t  i le t  het  l i t t r rg isc l r  v laagstuk bezig
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r, was die Gottesdieuste in det Ge-
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fgabe an unserem Volke '  d ic  heu. te
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ek een b i idraec leveren tot  de bezin-

ro dr ineend nódiq z i ln '  Het  rv i l  tever ts

r-náq u"r..*d gcr;oelen op dit terrein

pmeikingen itt.velband met onze oP-

oq een Plaats v lnden'

" ] "a " tËt  
de l i t t r rg ische ontrvrkkel ing

L de Herv. I(elk tc spreken, onvermll-

,lischen Gottesdienstcs, Gtitersloh, 1932?, S' 57'

delijk een historische inleiding vooraf re doen gaan. Zonder dege-
li jke historische bezinning wordt immers onze liturgische arbeid
zo l icht een slag in de lucl-rt. Deze historische inleidiÀg wil echter
bewust dienen als achtergrond van ons tweede deel: De liturgische
ontr,vikkeling van de Neci. F{ervormde Kerk. Het ging ons er om
de li jn te volgen: Nieuw Testament - Oude Kerk - NÍis - Refor-
matie - Ned. Hervormde Kerk, en zo een beeld te kri ieen van de
ontwikkeling, die tot de l iturgische situatie in de Hervóimde Kerk
heeft geleid. In verband daarmee ontbreekt b.v. een behandeling
van de Orthodoxe en ook van de Anglicaanse liturgie.

Wat dan verder de onderdelen van het historisch deel betreft, -
de betekenis van de eredienst van de oer-christelijke gemeente, de
gemeente van het Nieutve Testament, is zonder meer duideli ik.
Hier krijgen we te doen met de hoofdlijnen voor de eredienst, gelijk
ons die in de Heil ige Schrift getekend worden - en mer de wijze,
waarop de christelijke gemeente in de tijd van haar allervroegste
jeugd heeft gemeend de r,vil van de Heer ten opzichte van her
gemeentelijk samenzijn te moeten verstaan. Daarbij lvillen wii in
onze behandeling het zrvaartepunt laten vallen op de vraag naar
betekenis en plaats van het Avondmaal. Niet, dat rvij daarmee
à priori het Avondmaal als het middelpunt van de oer-christelijke
eredienst zouden wil len poneren err de prioriteit van het Avondmaal
boven de prediking al van te voren als gereedliggend schema mee-
brengen. Daarover spreken rvc- later. Maar het feit, dat, en de wijze
rvaarop, de Avondmaalsvraag in onze tijd zozeer de aandacht bezig
houdt, l i jkt ons op zichzelf reeds voldoende rechtvaardiging voor
onze relaiief uirvoèrige behandeling daarvan. In de r,vere"ld ïan de
Reforrnatie is in het algemeen de betekenis van de prediking dik-
rvii ls veel beter beseft dan die van het Avondmaal. Dè Avondmaals-
vráag is in vele opzichten werkelijk veel meer een ara,ag. \/andaar
dan ook de nadruk daarop in onze behandeling.

Wat de behandeling \ran de eredienst in de oude Kerk betreft,
- deze is naar verhouding vrij uitvoerig gervolden. Behalve de be-
langrijkheicl van deze periode van de kerkgeschiedenis op zichzelf,
meenden u,i j daarvoor speciaie grond te hebbcrr in het fèit, dat in
het huidig l iturgisch gesprek in onze Kerk de opinies over bereke-
nis en waarde van de l iturgie van de oude l(erk zozeer uiteenlopen.
In ,, l i turgische" kringen heeft men herhaaldeli jk juisr op de óucl-
christelijke Kerk alle nadruk gelegd en daarnaar verwezen ook met
het oog op het huidig l iturgisch vraagstuk. Daarteqenover hebben
anderen deze nadnrk op de oud-christeliike liturgie vaak even
krachtig afgewezen en geineend, dat we in eên Kerk ïan reformato-
rische signatuur daarmee niet veel beginnen. Daarbij kwam dan
vooral vaak naar voren de vraag, in hocvelre de c'redienst van de
oude I(erk niet zeer spoedig zich in een in vele opzichr.en gevaar-
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i i jke riclrt ing hc'eí't onnvil ikeid, - er met tiarr)e de vraag naer hei
offer speelde in dezc discussie een grote ro[. lVij heltben, gelet op
dit alles, semeend er goeci aan te doen mer een en ander rekeninq
t.e houden - en daarom een relatief grote plaats ingemimd aan d,:
, r ud -c l r l i s t e l i j k c  c r  cd i c r i s t .

\ iervolgens geveil we een korte besprei<ins van de Romeinse h,Iis,
die als achtergrond vaÍr di: I i tureií-. \ 'an de Reformatie natuLrrl i i lr
onmisbaar is. Uiteraard moeten wc ons daarbij zeer beperken. Wij
volstaan daarom met een k<trte behandelinÍi van de structuur en
de hoofds'edachten van de t\I is.

Dat de betekenis van clí- 'Refonnatie voor de ereCienst alle aarr-
dacht verdierlt, - daaror.el zal men trret in onze Kerk van alle kan-
ien cens ziln. Wii ge\ren een kortt bchancieling van de drie grotc
l{efonnator-en Luther, Zrringli en Calr,i in. Een aparte bcspreking
rvordt gervild aall Stïaatsburg, omclat de daar plaats vindende ont-
rvikkelins onmisbaar is voor het verstaan r,an de gescl-riedenis vari
cle reformatorisclre l iturgie - en daarom ool. r 'ooi- ons direr:te br:-
telienis heel't. In een Excur's gaan u,ii nog nacler- in op de \.'rz:{l ltaa-,'
oorsprons en karakter van de geïeformeerde litursic voor de Zon-
dagmorgen. Dan moet de aandacht zich richten op de vlucittelin-
rlens^erneenten, met name te LondeD en Frankenthal, rvaar dc on-
li iddell ifke voorgcschieclenis van de FIen'ormde erediensr hier t i:
lande zich afspeelt. Deze laatste kcnnt vervolsens zelf aan de orde
-- tenvi]l 'r,r ' i i  ienslotte in cen Excurs trachterl iets te verstaan vall
<le factoren,-die iu de gescli iedenis van onze liturgic, en in het
biizoncler van cle Avonclrnaalspracti jk, een rol hebbèn gespceld.

Wat ons trveede deel betreft, - r,vie over de liturgische ontwik-
heling van de Ned. Hervonnde Kerk rvil spreken, zal daarbij aller-
/.erst te tnaken kri jgen mct de z.g. l i tureische ber,"'cging. Het hec'fi
cen ti jd lang in onze Kerk geschenen, dat een liturg'isch vraagstuii
alleen voor deze liturgische ber,veging bcstond! h{aar de geleicleii j l i
in betekerris en kracht rvinnende invLoed r,an deze ber.veging, -
a lsool i  d t '  toct tcrnetrde lcact ies,  l rebl rerr  arr< lers be\r 'c , ,err  -  en terr -
siotte is dc Kerk gaan verstaan, dat het hier om huiár zaak sing.
l)e benoernins, aanvankeli ik van een commissie voor de erediensi
(194I), later de instell ine r.an de Raad voor Kerk en Eredienst
(1946t ,  spreken reeds duidel i jke taal .  Onnverp Kelkorde a l r .  l l  e Í r
ord. 6 handelen uitdrukkeli ik over de eredienst - en het sluit-
s tuk  van  d i t  kc r  ke l i j k  l i t u rg i sc l r  on t \ vako r  i s  l r e r  f e i t .  da t  r v i !
voortaan voor onze eredienst een Dienstboek zrrl len bezitten, rvaarin
de liturgische 

",ormgeving 
een noLnrerende uitdrukli ing zal rinden.

Wij rvil len ons dan in deel II van deze stuclie mer de l iturgischc
ontlvikkeling bezig houden door allereerst een beschrijving t:
Á

q;even van dc liturgische berveg
'.iegroeid en zich heeft ontr,vikl
gaan.rvij dus vooral beschrijuena
te teliellen, - geven rveer wat. (
daan, alsmede àe reacties die e1
in  l r c t  a l gemeen  u i t voe r i g  comr
Írescl r r i iv ine r l i i  dus n ier  Teggen
rnet iedere in de lvereld r,,an de
, ;edac l i t engang  eens  t c  z i j n .  Da t
i rebberr  gei r ru:e[d naar  r  ó l lec l igh
; s  ecp r rb l i cec rd .  -  a l l eu  d ie  á r
enz., spr-eekr l.anzelf. Het ging

Aan het slot van dit l ioofdr
rvaarbij in het bijzonder gelet lv
en  mo t i even ,  d ie  b i i  o r r t s taan  r
'1 , ' r reei r rg cer t  |o i  specldcn,  -
onde rs le l l i nge r r  en  pe rspec t i eve l

In het laatste hoofdstr"rk kome
hee liturgisch vraagstuk, zoals hr
aan cle orde *^esteld rverd cloor d,
en l lredienst, in ontwerp I{..O., r
gc l i j k  d i r  r hans  i n  z i j n  t i u i d i ge  r
bij zullen rvij dan de gelegeriher
nog wat breder in te gaan.

Tcrrs lor  re z i j  l r ier  nos opsen
cigenl i ik  mecr ' ' l re locr f r  dàn hËr r
het hele terrein van de (Hervorr
ontrvikkelins tor in de finesses
delen behandelen, - ai r,as her
niet conrpetent achten. \\ ' i i  r i i l l ,
onze aandacl r r  re bepaien b i i  dr
meente. Daarmee bevinden rve
van het l i turg^isch vraagstuk. M
Robelt \Vil l  l ieefc in 1929 al er
conque, de nos iours, s' introduit
r ien< e de l 'appfent i  sor<. ier  de í
ve les de pro jeïs .  d 'expér iences c
Atr  surp lus notre sulet  touche
soplric religieuse, théologie, l:
histoire cle I 'art, scienr:es bibliqr
g iog rap l r i c ,  l r i s ro i re  des  dogmes .
l imi ter . "  t )

Ook rvij zien ons tot beperkin
1) R. Will. Le culte. Etudc cl'Histoire et



- en met nali le de \rraag naaï he'r
'en grotc ro l .  \V i i  l rehben.  gc let  o1 '
:e doen met een en ander rekening;
atief grote plaats ingeruimd aan dt

e besprehing'i 'an de l{omeinse N{is,
rgie i 'an de Reformatie natuurli i lr
ive ons daarbii zeer bcperken. Wi;

: behandeling van de structuur erl

ormatie voor de ere<lietrst alle aan-
rren tret iu onze Kerk van alle l ian-
trte behancleling van cle dri ' : grotc
en Calvijn. Een apartc bcspreking-

rmdat de daar plaats vindende ont-
It verstaan ., ian de gr:sclriedenis vatr
:n daarom ooli vooi ons directe br-
n lvil nog nader in op cic vt-elg naa-i

lerefoÍmeerde liturg;ie voor clc Zon-
lacht zich richten op de vlucirtelin-
onden en Frankenthal, rvaar de on-
an de Hervormde eredienst hier tc-
e kornt vervolgens zclf aan de ordc
ixcurs trachten iets te verstaan var-r
denis van onze litursie, en in lret
ract i jk ,  een ro l  l rebbèn gespct ' ld .

, - wie over de l iturgische ontrvik-
Kerk rvil spreken, zal daarbij aller-

z.g. l i turgische berveging. Het heefr
:henen, dat een liturgisch vraagstuit
veging bcstondl l l ,{aar de geleideli i l i
rde invloed van deze berveging, -

hebben anders berve;zen - en ten-
r, dat het hier om hálir zaak ging.
rn een commrssle voor de eredienst

de Raad voor Kerk en ErediensL
: taal. Ont'w'erp Kerkorde art. I I en
over de eredienst - en het sluit-

sch ontrvalicn is het feit, dat wij
n Dienstboek zullen bezittcn, \vaariÍ l
lormerende uitdrukking zal vinden.
I van deze stuclie met de l iturgische
loor allereerst een beschrijving t '. '

Í leven van de l iturgische berveging, geli jk dic in de Herv. Kerk is
gegroeid en zich heeft ontr,vikkeld. In het betreí'fende hoofdstuk
gaan wij dus vooral beschrijuend te werk, - trachten de hoofdli jnen
te tekenen, - geven weer wat er in deze kringen is gezegd en ge-
daan, alsrriecle de reacties die er op zi.ln gevolgd, - zondel claarop
in het algemeen uitvoerig commen[aar of crit iek t" 1.t..r.n. fczr:r
beschrijving'lvi i dus niet zeggen, dat rvij geacht moeten rvorden het
rnet i€dere in de rvereld van de l iturgische belveging' uitgcsproken
qedaciitengang eens te zijn. Dat rvij voorts bij deze behandeling nie,
irebben gestïeefd naar volledigheid in de weergave van ailes n'at er-
is gepubliceerd, - allen die aan het l i turgisch gesprek declnamerr
enz., spreekt vanzelf. Het ging ons uiteraard om de grore l i inen.

Aan het slot van dit hoofdstuk geven rvij een samenvatiinE.
rvaarbij in het bijzonder gelet rvordt op de achtergronden, factoren
en motieven, die bij ontstaan en ontrrihkeling van de l iturgiscire
irr: lr 'eging een lol speelden, - alsmecle op de theologische voor-
onderstell ingen en perspectieven, die hier in het geding zijn.

In het laatste hoofdstuk komen lve dan tenslot-te te spreken ovel
l-ret l i turgisch vraagstuk, zoals het thans in de Flerv. Kerk concreet
aan de orde gesteld l,'erd door de instelling van de Raad voor Kerli
en Eredienst, in ontwerp l(.O., ord. 6 en I0, en in het Dienstboek,
geli jk dit thans in zijn huidige vonn de Kerk is aangeboden. Daar-
bil zullen lvij dan de gelegenheid irebben om op sornnrige puntert
nog wat breder in te gaan.

Tenslotte zij hier nog opgemerkt, dat de titel van deze studie
eigenli jk meer belooft dan hier lvordt geboden. Wij zullen nl. noch
het hele terrein l 'an de (Hervorrnde) eredienst, noch de l iturgische
ontrvikkeling tot in de finesses en met betrekking tot alle óncler-
delen belrandelen, - al r. l 'as iret alleen al, orndat-rvii ons daartoe
niet competent achten. Wij lvi l len een beperking aanbrengen door
onze aandacht te bepaien bij de normale Zondagdienst van cle se-
meente. Daarmee bevinden wc ons dan ongetrvijfeld in het hart.
van het l i turgisch vraasstlrk. N{aar het bli j ft toch een beperking.
Robert Will heeft in 1929 al eens de verzuchting gcslaakt: ,,Qui-
conque, de nos jours, s' introduit dans notre discipline, fera I 'expé-
rience de l 'apprenti sorcier de Goetire: des flots sans cesse renou-
velés de projets, d'expériences et de théories se déversent sur lui.
Au surplus notre sujet touche à tant d'autres disciplines: philo-
sophie religieuse, théologie, histoire des religions, ésthétique,
histoire de I 'art, sciences bibliques, iconographie, musicologie, ha-
giographie, histoire des dogmes, que nolrs avons eté obligé de nous
l imi ter . "  1)

Ook rvij zien ons tot beperking genoodzaakt, en dan nog r,vel tot
1) R. Will. Le culte, Etude ci'Histoire et de Philosophie religieuses, II, Paris, i929, p. 9.



een heel wat veïdergaande dan die tvelke \Vil l zichzelf moest op-
leggen. En zelfs ryanneer rvij ons eenmaal d.eze beperkine tot cle
normale Zondagdienst hebben gesteld, dan nog hebben r,vij het ge-
voel te staan voor een vraagstuk, dat zovele aspecten biedt en zo
omvangr i jk  is  -  rv i j  denken nrr  a l lcen nog maaf  aan de h is to l ische
en de theologische kant van de zaakl. - clat het niet zonder grote
schroorn is, dat rvij er toe overgaan ons bezig-zijn met het l i turgisch
vraagstuk in deze vorrn uit te werken en necr te leggen.

Het l i turgisch vraagstuk is een van de zaken, die mornenteel in
het Flervornid kerkeli jk leven en denken in het rniddelpunt staan.
N{oee het velen die in de Herv. Kerk de Kerk van Christus l ief
hebben, ge€ïeven zi ' in in gemeenschappeli jke arbeicl en bezinning
de gcmeente te dienen ook op dit terrein. Het gaat hier om een
van cle vraagstukken van de grootste betekenis en de eerste rang.
Het gaat er immers tenslotte om, dat de gemeente het Woord van
de Heer beter zal leren verstaan: ,,Waar trvee of drie vergaderd
zi jn  in  Mi jnen Naam, daar ben Ik  in  het  midden van hen."

I .  HISTO




