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VOORGAAN EN VIEREN 

 

 

Het programma van ‘Voorgaan en vieren’ omvat de volgende onderdelen: 

 

- Liturgiek 

 

- Homiletiek 

 

- Vrijzinnig religieuze vieringen 
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Liturgiek 

Docent: dr. A. (Annemarieke) van der Woude 

 

Jaar 2 

4 dagdelen, 3 studiepunten 

 

Doelstelling 

Van een ‘goede’ liturgie kom je als bezoeker van een viering even op adem. Het is niet voor 

niets dat ooit een liturgische jaarkalender is verschenen onder de titel De adem van het jaar. 

Vele vormen van liturgie zijn in de loop van de eeuwen in de kerken gebruikt. 

We maken ons vertrouwd met de liturgie binnen die brede kerkelijke traditie. De studenten 

worden zich bewust van de (wijze van) inbedding van de liturgie in de loop van het 

kalenderjaar, en wat de betekenissen zijn van de feesten van het jaar. Daarbij maken we 

kennis met het gebruik van rituelen en symbolen en zoeken we naar wat voor ons passende 

vormen van liturgie zijn, ook passend binnen de kerkelijke traditie. 

 

Lesvorm 

- hoorcollege 

- bespreking van teksten 

- uitwisseling van inzichten en meningen 

- verbinding leggen met eigen bronnen van spiritualiteit en de kerkelijke liturgie 

- bespreking en evt. zingen van liederen 

- maken van teksten 

 

Toetsing 

Opdrachten en oefeningen 

 

Literatuur 

Verplicht: 

- Th. Quartier, Liturgische spiritualiteit, Benedictijnse impulsen voor klooster, kerk en 

wereld, Heeswijk, 2017. 

Aanbevolen: 

- M. van Leeuwen, Van feest naar feest. Over de christelijke feesten. Hun geschiedenis en 

betekenis, Amsterdam, 2004. 

- P. Oskamp en N. Schuman (red.), De weg van de liturgie: tradities, achtergronden, 

praktijk, 2 delen, 2e druk, Zoetermeer, 1998. 
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Homiletiek 

Docent: dr. A. (Annemarieke) van der Woude 

 

 

Jaar 3 

4 dagdelen, 3 studiepunten 

 

Doelstelling 

De preek (de homilie) ligt ingebed in de liturgie. De gebeden, de liederen, de lezingen, de 

preek hebben alle tot doel het voeden van de spiritualiteit van de gelovige, de zoeker, 

degene die hoopt op een diepgaande ontmoeting met datgene, diegene die boven het leven 

uitstijgt. 

In de preek probeer je die verbindingen zichtbaar te maken, woorden te geven. 

Iedere student maakt een preek, gebaseerd op exegese van bijbelteksten. 

 

Collegevorm 

Preekoefeningen met nabespreking. 

 

Literatuur 

Verplicht: 

- B. de Leede en C. Stark, Ontvouwen. Protestantse prediking in de praktijk, Zoetermeer, 

2017. 

Aanbevolen: 

- P. Oskamp en R. Geel, Concreet en beeldend preken, Bussum, 1999. 
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Vrijzinnig religieuze vieringen  

Docent: mevr. L. (Loes) van Laar 

 

Jaar 2 

2 dagdelen, 2 studiepunten 

 

Dit onderdeel van ‘Voorgaan en vieren’ is nauw verbonden met de bijeenkomsten van Loes 

van Laar in de ‘Werkplaats spiritualiteit en professionaliteit’, zie onder ‘Sociaal-pastorale 

wetenschappen in actie’.  

De werkwijze wordt in de eerste bijeenkomst in jaar 2 nader besproken.  

 


