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RELIGIE LITURGIE EN ZIN VAN EEN KERKKOOR
BESCHOUWINGEN VAN EEN KATHOLIEKE ARTS

Dr. Raymond Lenaerts

1. Huidige godsdienstbeleving bij de katholieken in 
Vlaanderen

Als wij mogen geloven wat de kranten schrijven zou-
den er minder dan 4% van de Vlamingen nog regel-
matig de zondagsmis bijwonen. Wel kunnen er vragen 
gesteld worden bij enquêtes waarbij de methodologie 
betwistbaar is en er maar duizend personen onder-
vraagd worden, maar toch… 

Een peiling uitgevoerd door de Administratie Statistiek 
en Planning (2004) zou ongeveer 10% kerkgangers ge-
noteerd hebben. Betekenisvol was evenwel de uitslag 
van een rondvraag bij gedetineerden in de Belgische 
gevangenissen naar de “geestelijke bijstand” en dit op 
verzoek van minister Laurette Onckelincks die mij me-
degedeeld werd door Leopold Vinken, professor aan 
het TPC (Theologisch Pastoraal Centrum) Antwerpen. 
50% van de ondervraagden vroegen een katholieke 
aalmoezenier, 15% een iman en 5% een dominee, 20 à 
25% reageerden negatief en slechts 1,7% vroeg de bij-
stand van een vrijzinnige humanist. Wat er ook van zij, 
de neerwaartse trend sedert ongeveer 50 jaar ingezet, 
is duidelijk merkbaar. Ook werd in die enquête geno-
teerd dat minstens 50% van de ondervraagden zich nog 
“christelijk” noemen (gelovig, religieus?). Het schijnt 
dus te kloppen dat zich tot de christelijke gemeenschap 
behoren en het bijwonen van de zondagsmis niet syno-
niem is, wat duidelijk merkbaar is bij kerkelijke begra-
fenissen (70% in Vlaanderen) en bij andere gelegenhe-
den als een kerkelijk huwelijk, de plechtige communie 
of bij hoogdagen van het kerkelijk jaar.

Moeten we ons daarover zorgen maken? Ik denk van 
niet. Wij hebben immers de tijd gekend dat het moei-
lijk was om als niet-gelovige in een gemeenschap op-
genomen te worden. Nu is het juist andersom! Het is nu 
bijna onmogelijk om als katholiek begrepen en normaal 
geacht te worden. Vandaar dat vroeger de kerken vol-
liepen, maar met mensen die het dikwijls als een corvee 
aanzagen, onder een soort sociale dwang. De reden van 
die sociale achteruitgang zal door sociologen moeten 
onderzocht worden. Het ongeloof is vooral een westers 
fenomeen dat meer dan 200 jaar, sedert de Verlichting 
begon. En het is een feit dat nu de westerse mens, en dat 
geldt zeker in Vlaanderen, met zijn huidige welvaart 
en recreatiemogelijkheden, minder nood schijnt te heb-
ben aan immateriële waarden, te vergelijken met het 
“panem et circenses” van de Romeinen.

Anderen wijzen het sterk doorgedreven individualisme 
van de huidige mens met de vinger, dat haaks staat op 
de idee van gemeenschap waarop de christelijke ker-
ken gestoeld zijn. Alleszins bestaat er bij de oudere 
bevolking zulke enorme breuklijn tussen het heden-
daagse theologisch Gods- en wereldbeeld en de naïeve 
Bijbelse voorstellingen uit hun kinderjaren. Zij voelen 
zich volledig vervreemd, ja zelfs misleid.

De relatief kleine groep gelovigen die nog regelmatig 
de mis bijwoont zijn nochtans géén “pilaarbijters” noch 
“kwezels”; ze hebben in het algemeen een realistisch 
godsgeloof en voelen zich gegrepen door de persoon 
van Jezus van Nazareth en zijn evangelische bood-
schap. Deze groep zal het dan ook spijtig vinden dat 
die 50% zich christelijk noemenden, maar niet-prakti-
zerenden aan de zijlijn blijven staan en de warmte van 
een gelovige gemeenschap missen. Vooral gaat hun 
bezorgdheid uit naar het wegblijven van onze jonge-
ren, die meer dan ooit ten prooi vallen van de huidige 
massacultuur waarbij men zich vragen kan stellen naar 
de “cultuur” die op de jongeren wordt losgelaten met 
veel glamour en glitter. Vroeg of laat zullen zij de op-
pervlakkigheid ervan wel ondervinden.

Prof. Dominique Verté, socioloog aan de V.U.B. schreef 
eens: “In zowat alle verenigingen die een langdurig en-
gagement vragen, daalt het ledental, zowel in de kerk 
als in vrijzinnige verenigingen”. Wij zijn dus niet al-
leen! Wij leven hier, goddank, wel in een seculiere 
maatschappij, maar waar ook vrijheid van godsdienst 
bestaat en waar iedereen in volle vrijheid en zonder 
enige dwang zijn geloof kan belijden. Maar wij leven 
ook in een land waar zo weinig ondersteuning komt 
vanuit de media voor waarden als spiritualiteit en zin-
geving, en, wat de katholieke kerk betreft, zo dikwijls 
negatief wordt bericht. Als voorbeeld: de bergen kritiek 
die wijlen Johannes-Paulus over zich kreeg wegens zijn 
behoudsgezinde standpunten en zijn weigering om af 
te treden, toen zijn gezondheidstoestand kritiek werd. 
Maar diezelfde belaagde paus kon het toch voor me-
kaar krijgen om massa’s jonge mensen geestdriftig 
rond zich te verzamelen in Parijs, Toronto en Rome. 
Zijn begrafenis werd een hoogtepunt van mondiaal 
TV-gebeuren, waarbij miljoenen kijkers met grote 
emotie en dankbaarheid de indrukwekkende begrafe-
nisplechtigheid van een zo verguisde oude man volg-
den. Hoe was het toch mogelijk, voor zulke “verstarde” 
kerkvorst die enkele tijd ervoor door journalisten van 
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onder meer De Morgen als “massamoordenaar” werd 
omschreven. Ook wil ik herinneren aan de schaamte-
loze commentaar in dezelfde krant naar aanleiding van 
de verkiezing van pater Damiaan als grootste Belg. 
Ander voorbeeld: de reactie van De Standaard na de 
pauskeuze van kardinaal Josef Ratzinger (zelfs onze 
kardinaal Danneels kon zijn ontgoocheling niet verber-
gen…). De onvermijdelijke Rik Torfs was er vlug bij 
om op ludiek-sarcastische manier kritiek te spuien over 
“Paus Ratzinger” (sic) en schreef: “Benedictus zegt ge-
woon neen tegen de westerse samenleving”. Ook ene 
Frank Albers, redacteur bij De Standaard en naar eigen 
zeggen “niet kerkelijk” wist reeds enkele dagen na de 
pauskeuze dat tachtig procent van de Standaardlezers 
ontgoocheld zijn in Benedictus XVI”. In zijn artikel 
raadt hij de lezers aan “Richt uw eigen kerk op” en 
“Ik	zou	uw	petitie	tot	afschaffing	onmiddellijk	tekenen	
enz”. Ik heb altijd geleerd dat men iemands kwaliteiten 
slechts kan beoordelen na grondige en langdurige ana-
lyse, zonder vooroordeel. Deze “voorlichters” waren er 
verdacht vlug bij!

2. Religies: allemaal gelijk of gelijkwaardig?

Men kan zich de vraag stellen of religie of godsdienst 
wel echt nodig is voor de mens? Het woord religie komt 
van het Latijnse religio en volgens de meest voor de 
hand liggende verklaring is het woord afgeleid van re-
ligere: in acht nemen, observeren of nog beschouwen 
met het oog op de zin van het bestaan. Volgens een an-
dere verklaring zou het zijn dat religio afgeleid is van 
religare dat “samenbinden” betekent. 

Religie is een geheel van geloofspunten en geloofs-
praktijken die verband hebben met de betrekkingen 
tussen God en de mens. Het heeft een meer algemene 
betekenis dan godsdienst dat dikwijls als synoniem 
wordt gebruikt. Zo zal de prehistorische mens, hoewel 
hierover geen concrete bewijzen bestaan, zich onge-
twijfeld vragen gesteld hebben naar zijn plaats in een 
omgeving die hem zowel bestaansmogelijkheid schonk 
als een bedreiging voor hem betekende. Die mens zal 
overtuigd geweest zijn dat er een macht was buiten 
hem, die hem overstijgt en dat hij zich opgenomen weet 
in een werkelijkheid die hem overstijgt. De historische 
mens, zoals wij die kennen uit de literatuur (ook uit de 
Tenach) en in zijn kunstuitingen was religieus, d.w.z. 
hij voelde zich heteronoom en wat hem oversteeg was 
transcendent. De primitieve religie ontstond uit een re-
ligieus besef en een verhaal of mythe, waarover vragen 
gesteld werden en antwoorden geformuleerd die tot een 
mythologie zouden leiden. Wij weten dat geen enkele 
humane etnie ontsnapt aan het religieus gevoel, het be-
hoort tot de natuur van de mens. Volgens sommigen 

zou het beantwoorden aan een authentieke noodzaak: 
het is de uitdrukking van onze verwondering, ons ver-
langen, ons streven. Kenners beweren dat er wel tien-
duizend verschillende religies in de wereld bestaan. Dit 
is misschien wel zo, maar is het niet merkwaardig dat 
de drie belangrijkste wereldgodsdiensten, die alle drie 
monotheïstisch zijn, uit de Levant aan de Middellandse 
Zee komen, en alle drie Jeruzalem als hun heilige 
plaats claimen? In feite is de christelijke godsdienst of 
het christendom geen religie in de primitieve betekenis 
van een allesomvattend zingevingsysteem met duide-
lijke staatkundige relevantie. Ook is het christendom 
gans verschillend van de twee andere monotheïstische 
godsdiensten die alle drie soms de “godsdiensten van 
het Boek” worden genoemd, wat niet helemaal waar is 
voor het christendom. De Schrift is wel belangrijk als 
de gelovige openbaring van Jezus als historische per-
soon, maar het christendom is vooral de godsdienst van 
de incarnatie (dit is de menswording van God, die zich 
laat kennen in de geschiedenis in de persoon van Jezus 
van Nazareth) en ook van de interpretatie (d.w.z. de be-
tekenis van de Heilige Schrift kan slechts in een histo-
rische context begrepen worden, de heilsbetekenis van 
de blijde boodschap moet in elke historische situatie 
geïnterpreteerd worden, dit is de kritische exegese). In 
tegenstelling tot de andere godsdiensten die steunen op 
mysterie en intuïtie, steunt het christendom op de ratio 
en de logica en is gedreven naar de religieuze waarheid 
en gericht op de toekomst. Hierdoor werd de westerse 
beschaving gecreëerd. De islam zelf is van een religie 
geëvolueerd naar een (politieke) ideologie met een ge-
vaarlijke fundamentalistische strekking. 

Ook hebben de apostelen destijds geen nieuwe gods-
dienst willen stichten, zij hebben wel de voltooiing 
van de Joodse godsdienst nagestreefd, het zogenaamd 
Joods-apocalyptisch paradigma van het oerchristen-
dom. Jezus zelf heeft ook niet over een nieuwe gods-
dienst gesproken. Hij heeft wel een nieuw verbond en 
een nieuwe basis gelegd van “Godsvolk van Joden en 
niet-Joden” waarin de latere christelijke gemeenschap 
zich zal kunnen herkennen. Zo is ook het Oud Testament 
geen voorzegging van het Nieuwe Testament, zoals 
dikwijls wordt benadrukt. Door Jezus als historische 
persoon, wordt het O.T. anders gezien en kunnen na-
dien, vanuit het N.T. bepaalde feiten en beweringen in 
het O.T. geïnterpreteerd worden.

Meerwaarde van het christengeloof en pleidooi voor 
de essentie van de evangelische boodschap.

Men kan zich ook vragen stellen naar hetgeen de mens 
op aarde echt verlangt. Als antwoord hierop zullen zeker 
aan bod komen: bestaanszekerheid, een vredelievende 
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samenleving, een kwaliteitsvolle gezondheidszorg, de-
gelijke huisvesting en zeker niet te vergeten gezonde 
kinderen die een degelijke opvoeding kunnen genieten. 
Veel van deze verlangens betreffen materiële waarden 
die thans door de “polis” (dit is de overheid, l’état la-
ique) kunnen ingevuld worden, waar zij vroeger, bvb. 
in het eerste millennium, ja zelfs tot aan de Verlichting, 
door de christelijke kerk en caritas werden beoefend.
Maar de mens heeft nog meer immateriële verlangens 
als vriendschap, respect, verdraagzaamheid, huwelijks-
trouw, vergevingsgezindheid enz. die verband houden 
met de levensbeschouwing en met de plaats van de 
mens in de samenleving en dus ook met religie.

Fundamenteel wordt in het christendom, zoals ook in 
de Joodse godsdienst en de islam, het geloof benadrukt 
in het bestaan van één God, als eerste en voornaamste 
geloofspunt. Er is wel een essentieel onderscheid tus-
sen het christendom en de beide monotheïstische gods-
diensten door de eigen geloofsvisie die God erkent in 
de onmiddellijke nabijheid van de mens (immanentie) 
“God is de mens nabij”. Toch hoor ik, mijn inziens, 
nog te vaak misleidend spreken over het bestaan van 
twee werelden, een hemelse en een aardse, en wordt er 
een beeld opgehangen, meestal in menselijke gedaante, 
van een Almachtige God, maar soms ook van een drei-
gende en straffende God, terwijl Hij voor de oprecht 
gelovige, de fascinerende, ongrijpbare gezochte blijft. 
Het	 is	hierop	dat	Etienne	Vermeersch,	vrijzinnig	filo-
soof, ex-jezuïet en vice-rector van de Universiteit van 
Gent, zijn traktaat steunde over: “De God van dat chris-
tendom” waarbij hij stelde dat de christelijke God niet 
bestaat en dat de “God van de Bijbel” niet de God kan 
zijn, waaraan men alle uitzonderlijke kwaliteiten toe-
schrijft. Ikzelf kan mij vinden in het dankwoord van de 
Frans-Libanese auteur Amin Maalouf toen hij destijds 
het doctoraat honoris causa ontving van de Université 
catholique de Louvain: “Er is eigenlijk geen plaats voor 
geloof in een wereld van zekerheden. Soms denk ik dat 
God ons nooit een onomstotelijk bewijs van zijn be-
staan levert en dat hij ons laat debatteren en speculeren, 
omdat precies de onduidelijkheid betekenis geeft aan 
het menselijk avontuur. Het is de twijfel die zin geeft 
aan de schepping, aan Zijn schepping”.

 Ook citeer ik hier graag de woorden van de, ditmaal ge-
lovige jezuïet Herwig Arts die schreef: “De voornaam-
ste oorzaak van het moderne agnosticisme en atheïsme 
zijn	 de	 onaanvaardbare	 antropomorfismen	 en	 naïeve	
godsbeelden. Niet God wordt verworpen maar wel 
hetgeen	over	God	door	derden	verteld	en	geaffirmeerd	
wordt. Priesters en theologen die van God alles menen 
te weten terwijl Hij voor de gelovige een mysterieuze, 
onuitlegbare en onuitsprekelijke aanwezigheid is”.

Niemand heeft God ooit gezien, Hij blijft een mysterie, 
maar door de menswording van Jezus hebben wij de 
echte God leren kennen. De geschiedenis van Jezus van 
Nazareth is het symbool van Gods werkelijkheid. “Ubi 
caritas et amor, ibi Deus est”. Dat wij zo dikwijls zin-
gen, is een boodschap van liefde en gerechtigheid wat 
de essentie is van de leer van Jezus. De mens dient hier-
op te antwoorden met geloof, vertrouwen en hoop. Zij 
geeft zin aan het leven en naar de woorden van Teilhard 
de Chardin die schreef: “De mens van vandaag heeft 
nood aan een rationeel aanvaardbare visie op religie”, 
voel ik mij gesteund, als rationeel wezen, in mijn ge-
loof in een evolutionair determinisme en antropisme; 
het ontstaan van de mens op aarde en dus in het heelal 
is werkelijk door God gewild en is de basis van mijn 
godsvertrouwen, ook van mijn uiteindelijke bestem-
ming. De gelovige weet zich veilig in Gods handen. 
Vandaar dat het zinvol is samen te komen en dankbaar 
ons bestaan te gedenken, maar ook om Jezus, die uit-
zonderlijke Godmens, te ontmoeten in de Eucharistie. 
En waar zou dat beter kunnen gebeuren dan in een wij-
dingsvolle, sacrale ruimte, waarvan de psalmist zong: 
“Domine dilexi decorum domus tuae”, “Heer, ik heb de 
luister van Uw huis bemind en het oord waar Uw heer-
lijkheid woont”. Ook kleingelovigen of zelfs nietgelo-
vigen kunnen getroffen worden door de sfeer van onze 
samenkomsten en de spiritualiteit die er van uitgaat.

Als voorbeeld volgend getuigenis: Christian de Duve, 
Antwerpenaar van geboorte, doctor in de geneeskun-
de en em. professor aan de U.C.L. en het Rockefeller 
Institute te New-York, Nobelprijswinnaar, schrijft in 
zijn boek: “A l’écoute du Vivant” hoe hij, niettegen-
staande een godservaring in zijn jeugd, gaandeweg zijn 
geloof verloor en een zoekende agnost is geworden, 
maar toch bewust bleef dat er een transcendente werke-
lijkheid bestaat, die zijn bestaan als mens overstijgt en 
die hij “L’Ultime réalité” noemt. Misschien is het inte-
ressant zijn mening te horen en kunnen wij er iets van 
opsteken. Ik vertaal en citeer: “Wij hebben nood aan 
kerken, waar mensen samenkomen, niet om een God, 
in menselijke gedaante te smeken, om Hem gunsten te 
vragen of zelfs te vereren, maar wel om zich te bezin-
nen, te bewonderen, te mediteren, in gemeenschap met 
anderen om de dagdagelijkse zorgen te vergeten en zich 
te laten wegzinken in het mysterie. De religies moeten 
niet verlaten worden, maar zij moeten zich ontdoen van 
hun mythisch geloof, van hun irrealistische uitspraken, 
van hun duistere leringen, van hun magische rituelen, 
van hun wederrechtelijke aanspraak op een legitimatie 
van hogerhand, van hun beroep op de morele chantage, 
zonder hun oproepen tot geweld te vergeten, wat soms 
gebeurd is. Ontdaan van al deze bijkomstigheden moe-
ten zij de zin van het sacrale ongeschonden bewaren. 
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Zij moeten ondersteund en beschermd worden, opdat zij 
zouden kunnen voortgaan ons te helpen het mysterie te 
bewonderen, de ethische principes te eerbiedigen, ook 
om onze feesten op te luisteren, onze vreugde en ver-
driet te delen en onze beproevingen te ondersteunen”. 
Verder zegt de Duve: “Wij hebben nood aan priesters, 
zoals wij nood hebben aan denkers, wetenschappers, 
filosofen,	dichters	en	schrijvers,	musici	en	andere	kun-
stenaars, maar vooral priesters, als spirituele gidsen die, 
wars van alle dogmatisme en fundamentalisme ons kun-
nen inspireren, helpen en richting geven” (einde citaat). 
Ikzelf zou hier willen toevoegen: wij hebben nood aan 
priesters- het mogen voor mij evengoed vrouwelijke 
priesters of gehuwden zijn- die kunnen voorgaan in 
de Eucharistie en ons helpen om, door het “Gebroken 
Brood” als beeld van Jezus zelf in zijn concrete ra-
tionele dimensie, met Hem als levende persoon, in 
contact te treden, in verbondenheid met de gelovige 
gemeenschap. 

Of zoals ik bij de dichter las:

Gebroken Brood
dit ben ik, zegt Gij en wij

zien het brood in uw handen.
Dit ben ik, zegt Gij en wij

begrijpen U niet
Gebroken Brood in onze handen
gegeven, kracht om van te leven

om met U Gebroken Brood te zijn.

Met Handen die reiken naar ieder die zijn
hand uitsteekt, met een Hart dat werelden

omvat, wilt Gij met ons zijn “Gebroken Brood”,
blijvende aanwezigheid op de weg door de tijd

naar het licht van Uw morgen.

3. Sacrale kunst dood onze cantorijen

De wekelijkse samenkomst in de zondagsmis is belang-
rijk en zinvol voor de christen. Vandaar de zorg die er-
aan besteed wordt. Dit kan eenvoudig, intiem verlopen 
of met luister omgeven, maar steeds dient het sacrale 
karakter ervan bewaard te blijven. Hier ligt een voor-
name opdracht voor elke cantorij: schoonheid brengen 
in dienst van de liturgie. Het is tevens een uitdaging om 
zich niet te laten ontmoedigen door onheilsberichten 
over “leeglopende kerken” of “tanend geloofsleven”. 
In het behoud van het sacrale speelt het orgel –dit litur-
gisch instrument bij uitstek- en vooral de koorzang een 
doorslaggevende rol. Wij bezitten een onuitputtelijke 
schat van gewijde muziek, die een bron is van spirituele 

schoonheid en die tot onze mooiste muzikale erfenis 
behoort. In de muziek wordt het diepste wat in de mens 
leeft tot uitdrukking gebracht. De muziek is een poging 
tot ontmoeting met het Goddelijke, de schoonheid in 
zijn meest uitgezuiverde vorm. 

Mag ik nogmaals Herwig Arts s.j. citeren: “In alle grote 
godsdiensten heeft de muziek steeds een belangrijke 
rol gespeeld. Zij probeert immers het onuitsprekelijke 
enigszins te suggereren. Woorden volstaan inderdaad 
nooit om de mens bewust te maken van Gods realiteit 
en aanwezigheid. De muziek geeft de in stilte luisteren-
de mens het gevoel dat hij plots in een andere, geeste-
lijke, meer hoogstaande, haast transcenderende wereld 
wordt binnengeleid. De muzikale ervaring is transratio-
neel en dus onzegbaar”. 

Onze grote Vlaamse dirigent Philippe Herreweghe ziet 
het aldus: “Ik voel mij religieus in de brede zin van het 
woord. Zeer goede muziek, denk maar aan Bruckner, 
Bach, Beethoven, Brahms, Josquin enz. gaat om onze 
verbondenheid als menselijk wezen met iets anders. 
Dit klinkt zeer vaag, maar in onze rationele wereld is 
er geen verklaring voor het feit dat er op een bepaald 
moment iets uitzonderlijks ontstaat in een fantastische 
communicatie tussen orkest en publiek”. Wat een or-
kest kan teweegbrengen kan zeker ook een koor in een 
sacrale ruimte, zoals in onze mooie kerk met liederen 
die verwijzen naar spiritualiteit en ook naar schoon-
heid. Dan denk ik steeds weer aan de dichter Adama 
van Scheltema in zijn dichtwerk “Bede” dat zo ont-
roerend mooi op toon werd gezet door Mgr. Jules Van 
Huffel.

“Schoonheid die in de hemel zijt,

die d’eeuwigheid heeft opgeschreven.

geef ons iets van uw eindloosheid

geef ons iets van uw verhevenheid,

van uw geweldigheid

om groot te leven”.
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