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Het leven vieren I

Inleiding
Wekelijks ervaar ik dat geestelijk gehandicapte mensen

regelmatig en graag naar een liturgieviering komen. Maar
ook niet-gèestelijk gehandicapte 'bezoekers' van deze vierin-
gen, zoals familieleden, vrijwilligers, koorleden en buurtbe-
woners, hoor ik regelmatig opmerkingen maken in de trant
van: 'Waarom kan zoiets niet ook in een gewone kerk?' of:

'Hier word ik gevoelsmatig geraakt' of: 'Hier ga je tenminste
voor je plezier naar de kerk'.
Al zijn-mensen bij een eerste contact met de zwakzinnige
mens - zeker als het een hele groep betreft - misschien
geroerd, verwonderd, wat uit het lood geslagen, en kleurt dit
mogelijk hun uitspraken over de vieringen, toch mogen wij
ervan uitgaan, dat ze hiermee ook iets uitspreken over hun
beleving van liturgie in het algemeen en van deze liturgievie-
ringen in het bijzonder.
Dat roept de vraag op wat er nu zo bijzonder is aan liturgie-
vieringen met geestelijk gehandicapte gelovigen, dat ook
anderen dan geestelijk gehandicapten zich hierin herkennen,
geraakt worden. Blijkbaar worden bij hen belevingen opge-

roepen, die ze missen bij de reguliere liturgieviering.
Het antwoord op die vraag is interessant, niet alleen om meer

zicht te krijgen op het wezenlijke van vieringen met geestelijk
gehandicapten, maar ook om op het spoor te komen van wat
mensen ook van'gewone' liturgievieringen verwachten, en op

wat ze voor de expressievan het eigen geloofsleven als belang-
rijk ervaren. Uit de ervaringen, opgedaan in vieringen met
geestelijk gehandicapten, kunnen voorwaarden worden ge-

iormulèerd voor een liturgie die minder verbaal is, en meer bij
het leven betrokken. Ik heb niet de pretentie dat vieringen
met zwakzinnigen het ideaal van liturgie zijn, of dat wat in
deze vieringen wordt gepraktizeerd, zonder meer overdraag-
baar is naar reguliere liturgie.
ln deze bijdrage wil ik allereerst de context van mijn liturgi-
sche ervaringen met zwakzinnigen beschrijven. Vervolgens
probeer ik uit die ervaringen een aantal voorwaarden te for-
muleren, met hier en daar een voorzichtige vingerwijzing in
de richting van de reguliere liturgie. In een volgende bijdrage
zal ik die verder concretiseren, zowel met voorbeelden uit
liturgievieringen met geestelijk gehandicapten als met sug-

gesties in de richting van de reguliere liturgie.

De liturgische context
Een zesàl jaren ben ik werkzaam als full-time (niet gewijd)
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pastor binnen een woon- en leefgemeenschap van volwassen
geestelijk gehandicapten, in meerderheid mannen in de leef-
tijd van 16 tot 90 jaar (gemiddelde leeftijd ongeveer 55 jaar).
280 Bewoners wonen in een internaat, 60 in huizen in de stad.
De instelling had oorspronkelijk een katholieke signatuur,
maar probeert nu vanuit een open christelijke achtergrond
haar zorggestalte te geven. De meeste bewoners zijn wel van
katholieken huize. Deze achtergrond 'kleurt' dan ook de
liturgische vormgeving. De instelling beschikt over een eigen,
sfeervolle kapel, waarin wekelijks en bij bijzondere gelegen-
heden de liturgie wordt gevierd. De vieringen worden goed
bezocht: 175-200 bewoners van het internaat bezoeken de
wekelijkse viering. Fen aantal is voor dit bezoek afhankelijk
van begeleiding, die veel in te geringe mate beschikbaar is.
Daarom helpen vrijwilligers bij het vervoer en de begeleiding
van bewoners. Wekelijks wordt de viering opgeluisterd door
een koor. Eenmaal in de maand wordt de viering verzorgd
door het eigen bewonerskoor. Met een veertigtal koren uit de
omgeving is een levendig contact. Dit contact met mensen
'van buiten'vindt de instelling erg belangrijk, en dat probeert
men te stimuleren. De koren zelf vinden het ook fijn te komen
zingenl. ze komen graag terug, sommige bereiden zelfs de
viering mee voor, en brengen gasten mee.
De meeste vieringen dragen het karakter van een woord- en
communiedienst. Dat heeft te maken met de'kerkelijke sta-
tus' van de voorganger. Eenmaal in de maand is er een eucha-
ristieviering. De voorbereiding yan de viering vindt soms
plaats met begeleidend personeel van de zogeheten activitei-
tengroepen. Dat gebeurt, als er een thematisch project binnen
de groepen aan de orde is. De vieringenzljndaaraan gekop-
peld. In de meeste gevallen bereidt de pastor echter alléén de
viering voor. Die situatie is niet ideaal, maar uit praktisch
oogpunt kan het voorlopig niet anders. In geval van afwezig-
heid van de pastor wordt de viering voorbereid en uitgevoerd
door een werkgroep van personeelsleden en vrijwilligers.
De ervaringen op basis waarvan ik deze beschrijving maak,
hebben in hoofdzaak betrekking op internaatsliturgie. Daar-
naast ben ik betrokken bij liturgievieringen in'gewone' paro-
chie- en gemeentekerken ten behoeve van geestelijk gehandi-
capten. Hoewel de situatie daar ietwat gecompliceerder is,
vindt men ook hierin de zelfde wortels terug.

Het leven vieren
De liturgie met geestelijk gehandicapten, zeker zoals die bin-
nen een instelling gevierd wordt, heeft een geheel eigen Sitz



im Leben, om een begrip uit de exegese te gebruiken.
De liturgie wordt gevierd vanuit het leven van alledag. Zij
kan daarom niet abstract of levensvreemd zijn. De 'deelne-
mers' brengen immers hun eigen actuele leven mee naar de
viering. Dat leven vormt als het ware het transparant waar-
door we naar de bijbelse boodschap kijken.
Een voorbeeld: Onlangs waren verschillende bewonersgroe-
pen intern aan het verhuizen. Dat bracht naast een heleboel
chaos en ongemak ook een heel waaier aan gevoelens met zich
mee. Immers het vertrouwde plekje moest verlaten worden, er
was spanning voor het nieuwe. Men was er vol van.
De bewoners brengen deze actuele levenservaring mee naar
de viering. Als ik als voorganger een ander thema zou aansnij-
den, zou dit aan de beleving van de bewoners voorbij schieten.
Zij zouden zelf, ongeacht mijn plannen of bedoelingen, hun
levenssituatie inbrengen. Ja, ze zouden ruimte en aandacht
voor zich opeisen op straffe dat zij anders zouden afhaken,
sommigen zouden de viering verlaten.
Vanuit deze actualiteit kijk ik naar de bijbelse boodschap: zij
vormt dus het transparant. Ik lees uit het boek Genesis het
verhaal van Abraham, die ertoe geroepen werd op weg te
gaan, een heel onzekere toekomst tegemoet. Ook hij moest
het vertrouwde achterlaten.
We vragen ons vervolgens af, wat dit verhaal aan onze eigen
beleving kan toevoegen, wat de meerwaarde voor de eigen
belevingen zou kunnen zijn. In ieder geval blijkt dit bijbelse
verhaal voor onze bewoners geen vreemd verhaal; het wordt
herkend: zoiets hebben ook zij meegemaakt.
We beseffen tegelijk, dat we ertoe worden uitgedaagd trouw
te blijven aan de bedoelingen van de bijbelse schrijver. We
moeten nu wel oppassen dat we niet datgene in het bijbelse
verhaal leggen, wat we graag zouden willen horen. Of dat we
de actualiteit niet gaan goedpraten met de bijbelse bood-
schap in de hand, als een zekere legitimering van de situatie.
Immers, dit verhuizen is voor onze bewoners, in tegenstelling
tot Abraham, geen eigen keuze. Er wordt voor hen gekozen -
en hoe vaak eerder is er voor hen al de keuze gemaakt! De
bijbelse boodschap dat het leven een voortdurend op-weg-
gaan is, een je-losmaken-van-het-vertrouwde, een durven-
wagen, kan in deze situatie aardig welkom zijn voor beleids-
makers, tot wier taak het onder meer hoort plaatsen te creë-
ren door bewoners te verplaatsen.
We willen daarom op de eerste plaats de bewoner, die
gekweld wordt door spanning en onzekerheid, serieus nemen,
ook in die negatieve gevoelens. We laten daarom in het Gene-



sis-verhaal ook Sara aan het woord, die zich afvraagt: 'Moet
dat nu? Ik had hier zo mijn eigen stekkie, mijn vaste contac-
ten. Je moet maar weer afwachten hoe het worden zal. Ik ken
daar niemand'.
Abraham laat zien, dat je ook iets van vertrouwdheid mee
kunt neóen in de spulletjes die je bijvoorbeeld meesjouwt, in
de mensen die je vergezellen, en vooral in de overtuiging, dat
je altijd wel iemand tegen zult komen, die je laat voelen, dat je
niet in de steek gelaten zult worden. Je mag er kennelijk op
vertrouwen dat er iemand is, die je in je vreemdheid nabij is,
die je trouw blijft. En zolaat God zijn mensen ook niet in de
steek. Hij blijft nabij, zelfs, ja juist in de vreemdheid.
Zoiets proberen we te vertellen. Zoiets proberen we vooral te
laten beleven, voelbaar te maken in woord, maar vooral in
beeld, in het spelen van de verhuizing. Dat is duidelijk een
andere weg dan in de reguliere liturgie yeelal gevolgd wordt.
Daar word je uitgenodigd om vanuit een tamelijk willekeurig
gekozen lezingencyclus vragend naar het leven te kijken. Het
is dan maar de vraag of dat op jouw situatie slaat. Dan kan de
boodschap, die als bevrijdend bedoeld is, je heel vrijblijvend
in de oren klinken, misschien wel enigszins vreemd klinken,
zelfs zo dat hij je van jouw situatie vervreemdt.
In de vieringen met zwakzinnigen heb je een aantal beperkin-
gen in hetgeen waarmee je bezig kunt zijn. Eén beperking
echter kies je bewust: je houdt je niet bezig met hetgeen de
bewoner niet bezighoudt. Op dezewljzekan liturgie nooit een
abstract gegeven zijn, dat buiten het dagelijkse, actuele leven
staat: liturgie viert het directe leven.

Het woord breken en delen
In de vieringen met geestelijk gehandicapten wordt niet
alleen het brood gebroken en gedeeld: het leven zèlf wordt
gedeeld, maar ook het woord wordt gedeeld.
Daarmee bedoelen we, dat de verkondiging altijd in dialoog
geschiedt. Niet alleen wordt het leven als thema ingebracht,
maar het subject (de pupil) brengt zelf zijn leven en ervarin-
gen in. Dat is niet omdat een geestelijk gehandicapte niet zo
lang zijn mond kan houden, en omdat hem daarom de ruimte
gegeven wordt wat te zegger Nee, het is een principieel
uitgangspunt. Hín leven wordt immers gedeeld én gevierd.
Augustinus zolu zeggeni ook zij zijn lichaam van Christus. De
blijde boodschap is er ook voor hen. Het lijkt een dusdanige
vanzelfsprekendheid, dat het onnodig is die te noemen, maar
het heeft wél consequenties. Namelijk, dat zlj er dan ook op
hun eigen wijze mee om mogen gaan, naar hun eigen moge-



lijkheden. Waarschijnlijk zullen ze niet alles van die bood-
schap begrijpen, maar was dat in Jezus, tijd zoveel anders?
En bovendien is'begrijpen' niet het belangrijkst om de bood-
schap goed te kunnen ontvangen. In een goede traditie -
namelijk die van Jezus zelf - is het vooral de verhalende
verkondiging waarmee de geestelijk gehandicapte in dialoog
treedt. En is dat niet de kern van de blijde boodschap?
Immers de meeste boeken van het Oude Testàment, zowel àh
de evangeliën zelf, bestaan grotendeels uit verhalen.
De geestelijk gehandicapte spreekt en beeldt zichzelf uit,
naar vermogen, in dialoog met de blijde boodschap. Dat is dus
niet het alleenrecht van de voorganger. Zijnrol wórdt dan een
beetje andersl hij is niet zozeer degene die,hardop, de dialoog
voert met de Schrift, die leven en geloven met ekàar probeeri
te verbinden in liturgie en verkondiging - en het kan bijna niet
anders of het wordt dan een monoloog - maar hij is vooral
degene die als het ware de voorwaardin dient te icheppen,
opdat de gemeenschap zelf indialoog kan gaan met de Ëàod-
schap. Zo wordt hij in zekere zin een 'intermediair'. Maar
tegelijk staat hij niet buiten de gemeenschap. Zijnverstande-
lijke bagage is, toevallig, groter dan van trèt gemiOaelde lid
van die gemeenschap. Htj kan er echter geen grotere aan-
spraak op maken waar het gaat om geloven,om hét verbinden
van eigen leven en blijde boodschap. Dat is immers niet in
eerste instantie een kwestie van'kennis'. Integendeel, de spe-
cifieke situatie van deze gemeenschap dwingt hem ook^en
vooral voor zichzelf na te gaan, wat de kern is van (dat
gedeelte van) de blijde boodschap waarmee in dialoog wordt
getreden.
Mrjn eigen ervaringen met het voorgaan in de reguliere litur-
gie-hebben mij geleerd, dat er de kans bestaat, dat goed en
eerlijk bedoelde beschouwingen over de boodschapjezelf toch
kunnen verhinderen de vraag te stellen wat de kèrn van de
boodschap van een bepaald schriftgedeelte voor mijn leven is.
De intellectueel verbale wijze waarop wij vaak de boodschap
benaderen, heeft, zonder dat wij het willen, het gevaar in zich,
dat wij ons laten afdrijven van dat kerngegeven. Onze bena-
dering werkt vaak verhullend, vooral voórànszelf.
Om voorwaarde-scheppend bezig te kunnen zijn - zodat de
gemeenschap vanuit het eigen leven in dialoog kan treden met
de blijde boodschap - is het noodzakelijk, da1 de voorganger
dit proces eerst bij zichzelf toelaat. Dan kan er bovendien
nooit sprake zijn van een verhouding van voorganger tot de
gemeente als van een subject tot een object: beiden zijn
immers subject in het zelfde proces. Weliswaar ieder mlt
eigen mogelijkheden, maar wél gelijkwaardig.

a



Dit vraagt aan de zijdevande voorganger om een houding en
instelling met weinig pretenties. Dat is zeker niet yanzelfspre-
kend binnen een context waarin je intellectueel gezien ,de

meerdere' bent, zeker niet als je deel uitmaakt van een
samenleving waarin dat nog erg in tel is.

De actualiteit van de gemeenschap
In het eerste onderdeel stelden we aan de orde, dat actuele
zaken uit het eigen leven het vertrekpunt van de viering
vormen. Dat kunnen persoonlijke zaken zijn, die bij indivi-
duele mensen leven, en waarvoor zij ruimte vragen binnen de
gemeelschap, maar het zijn vooral zaken die de gemeenschap
als zodanig bezighouden.
Het woord 'gemeenschap' kan op zichzelf erg ideëel klinken,
bijna iets uit een voorbije tijd, toen er door een overzichtelijke
structuur meer gemeenschappelijkh eid zichtbaar en voelbaar
was dan nu het geval is. Dat geldt voor de gemeenschap van
zwakzinnige mensen niet veel anders dan voor de rest vàn de
samenleving, zijhetdoor wat andere omstandigheden veroor-
zaakt.
Die gemeenschap is dan misschien wat minder anoniem en
overzichtelijk - men deelt het leven immers met elkaar,24
uur per dag, maar daaÍ staattegenover, dat men niet zelf voor
deze gemeenschap gekozen heeft. Ook al zal niet iedereen dat
op eenzelfde wijze beleven: het is een gedwongen verblijf
binnen die gemeenschap. Men moet het leven in kleiner en
groter verband delen met mensen voor wie men niet gekozen
heeft.
Bolendien is het gemeenschapsbesef of het sociale gevoel niet
bij eenieder hetzelfde. Dit wordt niet alleen verooriaakt door
verschil in persoonlijkheid. Vaak is men ook door de aard van
de handicap tamelijk sterk op zichzelf gericht. Velen leven -
temidden van anderen - gedwongen hun eigen leven, doordat
zij niet tot een andere wijze van leven in staat zijn. Wat nu in
die 'relatieve gemeenschap' op bepaalde momenten aan de
orde is, vormt het vertrekpunt van de vieringen. Dat kunnen
zaken zijn, die te maken hebben met het wel en wee van de
gemeenschap, zoals ziekte, overlij den, verj aardagen, j ubilea,
nieuwe of vertrekkende bewoners. Maar het kan ook datgene
zijn wat voor de bewoners in hun leven belangrijk is aan
feesten (kerkelijke zowel als profane), bepaalde jaarcycli
(bijvoorbeeld de adventstijd, de veertigdagentijd), séizoenen,
vakantie, maar ook thema's, waarmee men binnen leef- en
activiteitengroepen bezig is.
Een beperking in het leven van de geestelijk gehandicapten is



ook het feit, dat hun wereld klein is. Dat geldt ook voor wat in
hun beleving van belang is. De wereldactualiteit speelt hoege-

naamd geen rol en ookvraagstukken van mondiale betekenis,
zoals arm en rijk, oorlog en vrede, milieu en dergelijke dienen
vertaald te worden tot herkenbare situaties en ervaringen
binnen het eigen leefmilieu.
Hoewel in reguliere gemeenschappen het vermogen wél aan-
wezig is verder te kijken dan de directe leefomgeving en de

eigen problematiek, blijkt ook daar, dat wat in de beleving
een belangrijke rol speelt, toch vaak te maken heeft met
vragen, ervaringen die een herkenbaarheid hebben uit de

eigen directe kaders. Daarmee is natuurlijk niet gezegd, dat
men een pleidooi moet houden voor vieringen in de gemeen-

schap die vooral gericht zijn op eigen vragen en belevingen,
immers dan loopt de gemeenschap het geYaaÍ erg introvert te
worden. Vanwege het belang van herkenbaarheid en betrok-
kenheid zouden wel eigen ervaringen en vragen tot uitgangs-
punt genomen kunnen worden. Daarin moet men echter dan
niet blijven steken.

Persoonlijke expressie en waardering daarvan
In de liturgie met geestelijk gehandicapten is misschien wel
het meest opvallend, de ruimte die er is voor de persoonlijke
expressie van het geloofseigene. Dat wordt zelfs gevraagd en

waar het zich ongevraagd aandient, wordt het ook gewaar-
deerd.
Die persoonlijke expressie kan geschieden door handelingen,
symbolen, gebaren, woorden, die vanuit de traditie een zekere
herkenbaarheid hebben - hoe persoonlijk ze overigens vaak
ook worden aangewend. Daarbij kan men denken aan het
gebruik van het kruisteken, het zegeningsgebaar, kaarsen,
licht, processie, communie, askruisje, rite rond bijbelboek.
Maar soms zijn ze ook aan één persoon eigen en daarmee
uniek. Anderen zijn echter wel met die eigenheid vertrouwd
en daardoor is dus het gebruik wél herkenbaar. Te denken
valt aan bijvoorbeeld typische gebaren, gedrag, rollen, taken,
zaken die men meebrengt, een bepaalde respons op vaste
momenten.
Zoals gezegd, wordt om die persoonlijke expressie gevraagd

omdat, hoewel de liturgie iets van de gemeenschap is, de
persoonlijke expressie van het geloofsgebeuren ook niet op

alle punten een eenheidsgegeven hoeft te zijn. Er moet ruimte
blijven voor het individueel eigene. Bovendien vragen wij veel,

misschien wel té veel van de geestelijk gehandicapte - en aan

wie niet overigens - wanneer hun uiting van geloven alleen op



een instantmanier, waaraan zij zich dienen te conformeren,
kan plaats vinden. Dan wordt het authentiek eigene onderge_
sneeuwd of verbannen naar het domein van hàt private. óp
sommige punten is de graad van conformeren bij zwakzinni_
gen erg groot (denk maar een hospitalisatieverichijnselen),
op andere punten - gelukkig - onmogelijk, wil men-zichzeiÍ
althans niet helemaal verlieien. De pirsóonlijke expressie is
tegelijk uiting van participatie en betiokkenheid en Àen voelt
het als een waarderende bevestiging: jij mag er zijn, zoals je
bent. Het is daarom heel gewoon, .lut oo[ op àó-àriö
waarop er niet uitdrukkelijk om gevraagd wordt ruimte voor
persoonlijke geloofsexpressie wordt gèclaimd. Dat vraagt
natuurlijk van de liturgie, dat d,eze nièt al te star 

", ,oo.gé_
programmeerd mag zijn.
Het vraagt van de voorganger improvisatietalent, maar ook
innerlijke ruimte. Dat laatite heèft te maken met wat we
genoemd hebben: de erkenning van het subject-zijn van alle
'deelnemers' aan de liturgie. Dat betekent hun ruimte kun_
nen en willen geven, die hun toekomt en dat willen en kunnen
waarderen.
Bovendien is het belangrijk, dat die inbreng mogelijk is door
geestelijk gehandicapten van elk (verstanOlti:t) niveau. En
dat inbreng van elk van de onderscheid"r riu.uu, oot of
eenzelfde wijze wordt gewaardeerd. waardering dient niet af
te hangen van het prestatiekarakter van wat ïemand zegt,
doet of maakt, maar van de oprechtheid van zijn bedoelingJn.
Ook hieris de eigen houding van de voorganger van *"reililk
belang. !Lj.moet zijn waardering niet taÉn È'ti.yten o.Out f,Ëi
hoort,.ollit pedagogische motiiven, -uu, oirdut hij ervan
overtuigd is, dat degen-e met misschien beperkte -ogóti;tt 

"_den op intellectueel of sociaal vlak, óók subject is'in"deze
viering. rn h.,j. een persoonlijke uitdrukking geeft van zijn
betrokkenheid en geloven, die even waardeuot is als iedeie
andere.

Concrete en directe beelden
Beelden -,in tegenstelling tot woorden - zijninhet leven van
de geestelijk gehandicapte een belangrijk gegeven . Zij visla_
liseren datgene wat hij bedoelt, voelt, àeikt-. Hij coàmuni_
ceert ook vaak door middel van beelden.
Beelden spreken in de- liturgie met geestelijk gehandicapten
dan ook een ,grote rol. Zij zljn echter niet àtstract, óaar
concreet en direct. Bij voorkeur worden ze door geestelijk
gehandicapten zelf , vanuit hun leven, meegebrachtl Immeïs
zij zijn het, die hun leven meebrengen nair de viering; zij



brengen als het ware hun leven in. In ieder geval dienen
beelden uit hun levenssfeer te komen, opdat ze herkenbaar
zijn.
Het hoeven dus niet per se beeldente zijn, die uit een religieu-
ze of godsdienstige context komen. Herkenbaarheid uit het
eigen leven is het belangrijkst. Praten over'verhuizen', zoals
in ons voorbeeld, kun je niet doen zonder minstens één inge-
pakte koffer of doos met daarin spulletjes die voor de gehan-
dicapte herkenbaar en belangrijk zijn. Een'bijbelse tent van
Abraham' bijvoorbeeld is misschien wél concreet, maar niet
direct, omdat zij immers niet tot het eigen leefmilieu behoort
ofwel associaties oproept, die niet bedoeld zijn.
Beelden dienen oproepend te zijn. Zij staan niet alleen voor
een begrip, maar dienen vooral belevingen op te roepen. In
ons voorbeeld: de spanning en de sensatie die bij verhuizen en
wat daaraan vooraf gaat hoort, moet voelbaar worden door
het gebruikte beeld. Het beeld bemiddelt als het ware de
ervaringen en belevingen die bij het daarbij behorende begrip
horen.
Het woord speelt een veel minder dominante rol dan binnen
reguliere vieringen het geval is. Voor de één heeft het woord
een ondersteunende functie, voor de ander is die functie wei-
nig duidelijk, omdat zijn verbale toegankelijkheid minimaal
is.
Het gebruik van beelden is de bijbelse boodschap zelf niet
vreemd. Hoewel natuurlijk op schrift overgeleverd, duidt het
erop, dat zij bij het oorspronkelijke gebruik toch ook iets van
die bemiddelende functie hadden. Binnen de reguliere litur-
gie beperkt het gebruik dat wij ervan maken zich meestal tot
de verbale herhaling van oude - en dus vaak weinig herkenba-
re - beelden, die daardoor nu nog nauwelijks zeggingskracht
hebben. Hun bedoeling is zeker heel wat creatiever geweest.
Je kuntje afvragen ofbinnen de reguliere liturgie het gebruik
van het woord wordt overtrokken en de zeggingskracht wordt
overschat, en dat daarentegen het beeld erg weinig - te wei-
nig? - wordt benut.
We stelden, dat met beelden het eigen leven wordt inge-
bracht. Natuurlijk kan het ook zo zijn, dat men iets gemaakt
heeft, waarin iets van het eigen leven zichtbaar wordt, waarin
in ieder geval iets van het eigene van het leven concreet wordt
gemaakt.

Symbool- en ritueelgebruik
Een geestelijk gehandicapte maakt, naast beelden, ook
gebruik van symbolen en rituelen, wanneer het vermogen



ontbreekt om op verstandelijke verbale wijze uitdrukking te

;;;;r;, zijn Ëelevingen- ilibrengen niet alleen zljn'zelf
iot expressie, -uut geven hembovendien een zeker- en veilig-

tliaUi"a"nO kader,íaaardoor hij de chaos van de wereld die

fràrn o.tirgt, kan ordenen. De angst die dat eventueel met

,-i"n À."UtËngt kan hij zo bezweren' In veel gevallel 'olt-
í.rpi;à, geeitelijk geLandicapte zijn symbolen en rituelen

zelf, niet ali een bewuste act,maar als een spontane expresste

uur't"-raf. Ze zljnduidelijk voor wie althans wil zien; dat

;;iàt;;f; uoo, ,ii, lotgenóten. Soms bedient hij zich ook

;;;-;yr"b"i.n en riíueleridie hem worden aangereikt door de

ir"àiíi" ,it zijn vorig of huidig leefmilieu. In de volgende

tljJrage *it iËwat móer ingaanóp het symboolgebruik en.het

riiueet"zelf als liturgischàct en wat dat voor de reguliere

iidrgi" [r, betekenén. In dit kader wil ik me beperken - in
het v"erlengde van wat hierboven over beelden gezegd is - tot

"", .nf"fJ opmerking over liturgievieringen binnen de ge-

meenschap.
Àft ty-Uof"n'zo'n grote rol spelen in het leven van de geestg:

ii:t É"tt"rAicapte,tan wordt daarmee enigszins duidelijk

Juuö- de liturgieviering als 'heilig spel van symbolen en

rituelen, voor hÀ vaakio belangrijk is en bovendien aan-

ii"tt"tiit. Als het erom gaat, dat het eigen actuele leven het

transpaiant vormt waardoor we als het ware naar de bijbelse

Uooíi"f,up kijken, dan is duidelijk, dat met het eigen leven

ààtà".iË", symboliek en het eigen ritueel - als dé expressie

uun fr"t ígen"leven bij uitstek - zoveel mogelijk binnen de

liturgie een plaats dient te krijgen.
ff 

"t 
ïog" iaar ziin, zoals Fortman al beweerde, dat onze

;i;a"tg; verstopt zijn geraakt voor het.verstaan van symbo-

liek ei dat onze gesécuïariseerde technisch-zakelijke wereld

nu niet de meesigeëigende bedding is waarin symboliek.en

het ritueel kunnengedljen. Voor ieder mens, ook, ja misschien

*Lf líirt in deze tijà blijven het symbool en het ritueel belang-

ii:t'uf. 
"rptessie-middelen. 

Zij-helpen hem bovendien erbij

"iloiion""i 
ingrijpende gebeurienissen, die hij niet via ratio-

neel logische ieÀè, kan benaderen, in zijn bestaan te integre-

ren en ze zo teverwerken.
Het probleem is dan ook niet, dat de mens van nu geen

.r-Uff"n of rituelen meer gebruikt, maar dat hij het sym-

f""È;iltk en de ritualisering van een bepaald gedrag niet

-."íuft zodanig herkent, laaistaan hunbetekenis' Ook hier

;;iài ;;-"lijk, zoals ook voor veel andere zaken die met

;td;"trt te"óken hebben, dat de vaste en voor iedereen

t..ï"ruà." kaders ontbreken of hun specifieke functie verlo-

ren hebben.
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Wie er oog voor heeft, ziet mensen soms juist vanwege het

ontbreken v un geru^"inlijke kaders, op verhulde wijze eigen

;t;di; of ritïelen schèppen - hoe.vreemdsoortig ook' De

gelegenheidsliturgie (uitvaart, jubileumvieringen, eerste-

iomíunierieringén, gedenkdiensten en dergelijke) is.voor

;i;;;irig.n ru"uk rolg t.t enige contact met de 'liturgische

wereld'. Jiist binnen die gelegenheidsliturgie zou meer plaats

ingeruimd kunnen wordén voor die eigen- symboliek en het-"i-i"n-.it"""1. 
Hierdoor wordt de herkenbaarheid voor het

riiueel (als ook een expressievorm van het diepste zelf) ver-

groot.

Voorbereiding
Weliswaar isleker bij internaatsliturgie sprake van een wat

meer ideale context ó- uan continuïteit tussen geloven-en

i"uen 1'rondag en maandag') te kunnen,spreken' Echter het

iàit, Oàt men-daadwerkelijk het vertrekpunt zoekt bij het

àiÉén u"tu"te 1even lijkt hièrvoor toch een betere verklaring.

LJven en vieren, *erken en geloven, vormen zo als het ware

één vloeiende lijn.
Dat beteken t zéket niet, dat er niet moet worden voorbereid

e"àut alles tijdens de viering al improviserend verloopt' Maar

à"ràorU"."iding is meer op-het aciuele leven geconcentreerd:

w";;p;;itri"ttiuut p.""i"t af? Wat zegt de bijbelse-bood-

r"t uf àuutover? Watls de kern daarvan? Wat voegt dat toe

ïiiö"r"ervaringen? De bijbel wordt immers bevraagd van-

uit het leven.
íi"uoott.teiding is zeker ook aan de zijde van wat wij het

{ni"tm"Oiuir', de-voorganger, genoemd hebben belangrijk'

"rj 
kan zijn bemiddet"rOe en voorwaarde-scheppende rol

,iËt Ào.A rËrvullen als ook hijzelf niet datkerngegeven.van de

[ooOï"t up in zijn eigen levèn heeft ingebracht' Het is mijn

p..tï"rfi:f. eórin!, dat je als je dat niet of onvoldoende
'probeert of als je daàrin niet slaagt, als 1et ware tijdens een

iiering ontmaskerd wordt. Juist omdat je je tijdens dit soort

ui".inE"n niet kunt verschuilen achter mooie hoogstaande'

intelleitueel klinkende beschouwingen' Die hoeven natuur-

iit:[.i"t per definitie verhullend te ziin, maar je kunt ze wel

als zodanig laten werken.

Wat maakt vieringen Plezierig?
Hetklinktmissch.=ien.watongewoon,datjevaneen.viering
)zgt,iutdie plezierig is. Dit soort kwalificaties wordt immers

*ÉíiÀ voor ïieringà gebruikt. Is het misschien omdat we

maar-zelden belevén dàt een viering plezierig is? Bij geeste-

a



lijk gehandicapten kun je ontegenzeggelijk zien, dat ze ple-
zier eraan beleven de liturgie te vieren(wàt iets anders is àan
'bijwonen'). Dat beeld heb ik, eerlijk gezegd, niet altijd bij
eea reguliere viering. Er zijn natuurlijk een heleboel moge_
lijkheden te bedenken, die kunnen zoigenvoor dit plezieàg_
vinden, en die niet altijd van religieus-godsdiensiige aaïd
hoeven te zijn. Te denken valt bijvoorbeelà aan het plézierige
van de muziek, die een belangrijke rol in de vieringspeelt Jn
die hen vaak letterlijk in beweging zet. NatuurfijÈi. h"t ,o,
dat muziek voor hen, en voor wie niet - denk maar aan dË
betekenis die muziek vooral voor veel jongeren heeft _ een
belangrijke expressievorm is van hun (be)leven. Je kunt ook
d-enken aan het gegeven van de ontmoeiing, het weerzien met
elkaar. De gemeenschap wordt in een viering zichtbaar, voel_
baar. Dat zou je zelfs religieus, kerketjÈkunnen duiden.
Maar dat samen-zijn geeft ook een prettig gevoel. We kunnen
denken aan het misschien wel waf banalà gegeven ,gewoon
even weg te zijn uit de sleur van alledagr. Zeker op een
instituut is er sprake van veel sleur. Lituigie wil juist dat
alledaagse doorbreken, liturgie doet je daar Éovenuiï stijgen,
je stil doet staan bij . . .

En misschien is er ook wel 'dat andere,: een andere uitings_
vorm, een andere sfeer, een stil worden in de drukte, À'et
mysterievolle, dat wat wij soms plegen aan te duiden -"i'h"tsacrale'. Fn ontegenzeggelijk, de geestelijk gehandicapte is
erg belevingsgericht, gevoelig voor en snél onder de indruk
van sfeer, open voor het mysterie, zich gemakkelijk verwon_
99.r9nd of juist niet: hij vindt het vanzelfsprekend àat dit ook
bij het leven behoort.
Hetzalzeker een rol spelen, dat geestelijk gehandicapten met
belangstelling,_ met plezier en graagti àe fiturgiË vieren.
Maar is het belangrijkste niet, dat hun eigen levei, in al zijn
concreetheid en actualiteit gevierd kan worden binn.n àe
gemeenschap, en wel op een herkenbare wijze. Samen wordt
het verhaal van de bevrijdende boodschap verteld en vooral
gevierd-;_in dialoog wordt dat woord gedeeid, zoals het gehele
leven. Naast dat gemeenschappelijke ervaart men ruimte
voor e€n persoonlijke expressie van het eigen geloven, ieder op
zijn niveau. En daarbij heeft men het gevoel,-dat dit alles niei
alleen kan en mag, maar zelfs ook gewaardeerd wordt. En zo
is liturgie een vierende bevestiging van het leven.

Drs. V|/erner van de Wouw


