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Eén van de voorwaarden voor de verwezenlijking van de door Vaticanum 
II zo sterk verlangde actieve deelname van de gelovigen aan de liturgie 
opdat deze werkelijk een gemeenschapsgebeuren zou zijn, is kennis en 
inzicht. Met voorliggend boek willen we daartoe een bescheiden bijdrage 
leveren. In het besef dat een bewuste en actieve deelname veel meer is 
dan weten wat een bepaalde term nu precies betekent, menen we toch dat 
een minimale kennis van de binnen de liturgie gebruikte terminologie een 
belangrijke, zo niet een noodzakelijke, voorwaarde hiervoor is. Het 
gebruik van de juiste term is alleszins een basisvoorwaarde wil men met 
elkaar in gesprek gaan over de liturgie. Kennis van deze termen is vooral 
noodzakelijk voor wie zich verder in de vakliteratuur wil verdiepen. 

Dit boek wil tegemoet komen aan de mens – gelovige en/of geïnte-
resseerde – die behoefte heeft aan een snel te vinden en bondig 
geformuleerde informatie. Onze woordenlijst, die niet alomvattend 
bedoelt te zijn, wil dan ook vooreerst de meest voorkomende termen op 
een bondige en bevattelijke wijze verklaren. Vervolgens biedt zij de meer 
geïnteresseerde lezer aan de hand van een aantal termen een eerste inzicht 
in de historisch-wetenschappelijke bestudering van de liturgie. Zo zijn 
bijvoorbeeld een aantal belangrijke bronnen van het liturgie-
wetenschappelijk onderzoek, namen van personen, termen uit de oosterse 
en de protestantse liturgie, enz. opgenomen. 

Om het gebruik te vergemakkelijken werden bij de woordverklaringen 
verdere verwijzingen naar woorden, die op een andere plaats in het boek 
verklaard zijn, schuin gedrukt. Tussen ronde haakjes werd bij een aantal 
woorden de letterlijke betekenis aangegeven, voorafgegaan door de 
afkorting ‘let.’ 
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A 
 

aanbidding: zie gebed, aanbidding bij uitgesteld Allerheiligste (uit-
stelling) en eeuwigdurende aanbidding. 

Aankondiging van de Heer: hoogfeest gevierd op 25 maart, vroeger 
Maria Boodschap genoemd. Hoewel dit een feest van de Heer is, 
namelijk het begin van zijn menswording door zijn ontvangenis in de 
schoot van Maria, is het daardoor in tweede instantie ook een Mariafeest. 
Wanneer dit feest in de Goede Week valt wordt het uitgesteld naar de 
maandag na Beloken Pasen. 

aanstelling: waar men vroeger sprak van kleine wijdingen (lector, acoliet, 
ostiarius en exorcist), spreekt men thans van aanstellingen, deze van 
lector en acoliet, die aan leken kunnen worden gegeven. 

ablutie: oudere benaming voor het reinigen (purificeren) van de pateen, 
ciborie en kelk na de communie. 

abrenuntiatio: verzaking aan de satan als onderdeel van de initiatieli-
turgie sinds de Apostolische Traditie van Hippolytus. 

absis: overwelfde halfronde of polygonale koor- of altaarnis. Oor-
spronkelijk ruimte in de oudchristelijke basiliek waar de bisschop en het 
presbyterium plaatsnamen. 

absolutie: 1. kwijtscheldingsformule bij het sacrament van bekering en 
verzoening, uitgesproken terwijl de priester zijn handen uitstrekt over het 
hoofd van de boeteling; 2. slotwoorden die de priester uitspreekt tijdens 
de boeteritus bij het begin van de eucharistieviering. 

absoute: vroegere benaming voor wat thans de ‘laatste aanbeveling ten 
afscheid’ wordt genoemd: de gebeden, gezangen en besprenkeling met 
wijwater op het einde van de uitvaartliturgie in de kerk staande bij de 
lijkbaar. 

a capella: zingen zonder instrumentele begeleiding. 

accidenten: uitwendige verschijningsvorm van de stoffelijke dingen. In 
de klassieke filosofie gebruikt ter onderscheiding van de substantie. Dit 
onderscheid wordt gebruikt ter verklaring van de verandering van brood 
en wijn in het lichaam en bloed van Christus of transsubstantiatie bij de 
consecratie, terwijl de uitwendige vorm van brood en wijn blijft bestaan. 

acclamatie: uitdrukking van vreugde of bevestiging door de geloofs-
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gemeenschap tijdens een liturgische viering als element van actieve 
deelname. Bijv. Amen bij het einde van een gebed door de voorganger of 
de anamnetische acclamatie na het instellingsverhaal. 

accommodatie: 1. kleinere aanpassing die de bedienaar mag doen bij een 
ritueel volgens de concrete omstandigheden, te onderscheiden van 
adaptatie; 2. benaming die wel eens gebruikt wordt voor wat we beter 
inculturatie noemen. 

acculturatie: het proces van aanpassing van een liturgische rite door het 
invoeren van elementen uit de plaatselijke cultuur. Men neemt 
bijvoorbeeld de (West-Europese) liturgie over en vervangt bepaalde 
elementen ervan door eigen elementen zoals een plechtig aanraken in 
plaats van een liturgische kus. Acculturatie wordt soms tegenover 
inculturatie gesteld. 

achtste dag: één van de benamingen voor zondag, de dag na de joodse 
sabbat (de zevende dag of rustdag) waarmee vooral wordt uitgedrukt dat 
door de verrijzenis van Christus een heel nieuwe schepping is begonnen. 

acoliet: (let. hij die volgt) liturgische bedienaar die de priester en diaken 
bijstaat. Hoewel de benaming vaak gebruikt wordt voor misdienaar wordt 
de acoliet officieel in zijn bediening aangesteld volgens een eigen ritueel. 
Vroeger werd het acolitaat gezien als één van de lagere wijdingen ter 
voorbereiding op de priesterwijding. 

Acta Apostolicae Sedis: sinds 1909 het officiële orgaan van de Heilige 
Stoel, waarin de teksten van pauselijke brieven en verordeningen evenals 
besluiten van de Romeinse congregaties verschijnen. 

Acta Sanctorum: (let. handelingen der heiligen) een sinds 1629 door de 
Bollandisten uitgegeven reeks boeken met de teksten van de 
martelaarsakten en de heiligenlevens. 

actieve deelname: de grote doelstelling van de Liturgische Beweging 
was de gelovigen op een bewuste en actieve wijze te betrekken bij de 
liturgie. Het begrip werd overgenomen uit het Motu proprio Tra le 
sollecitudini (1903) over de kerkmuziek van paus Pius X (†1914). Het is 
een sleutelbegrip van de Constitutie over de heilige Liturgie van 
Vaticanum II die het een recht en een plicht noemt van de gelovigen 
krachtens hun doopsel. Eén van de grote middelen tot verwerkelijking 
hiervan was de invoering van de landstaal, naast een vereenvoudiging van 
de liturgie, de bevordering van de gemeenschappelijke viering, het rijker 
aanrichten van de tafel van het Woord, de terugkeer naar de bronnen van 
de liturgie, de aanpassing aan de eigen aard der volkeren, en niet in het 
minst de liturgische vorming van de gelovigen. 
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adaptatie: 1. een belangrijke aanpassing aan het ritueel in de regel met 
goedkeuring door de bisschoppenconferentie; 2. één van de benamingen 
voor wat we het beste inculturatie noemen. 

Addai en Mari : een oud Nestoriaans eucharistisch gebed, genoemd naar 
de apostelen Addai en Mari, die volgens de legende zouden behoord 
hebben tot de 72 leerlingen die de Heer heeft uitgezonden. Dit gebed 
bevat volgens de oudste manuscripten geen instellingsverhaal. Het gebed 
wordt onder meer nog gebruikt in de Chaldeeuwse en in de Syro-
Malabaarse Kerk. Het is een belangrijke schakel in de ontwikkeling van 
het eucharistisch gebed vanuit de joodse berakah. 

advent: (let. komst) een tijd van blijde verwachting als voorbereiding op 
Kerstmis waarbij men de drievoudige ‘komst’ van de Heer viert: 
herdenking van het uitzien naar Jezus’ menswording, viering van zijn 
blijvend komen in genade en hoopvol uitzien naar zijn wederkomst op het 
einde der tijden. De advent begint op de vierde zondag vóór Kerstmis, 
tevens het begin van het liturgisch jaar. Gedurende deze periode wordt 
het Gloria niet gezongen. De liturgische kleur is paars. 

adventskrans: krans met vier kaarsen die achtereenvolgens op de vier 
zondagen van de advent worden aangestoken. 

Affligem, abdij van : benedictijnenabdij in Hekelgem (Vlaams Brabant) 
gesticht in 1074; belangrijk liturgisch centrum, vanaf het begin betrokken 
bij de Liturgische Beweging, uitgeefster van o.m. ‘Het Volksmissaal’ 
(1915) en vooral het Tijdschrift voor Liturgie. 

afscheidsgebeden bij een stervende: zie commendatio animae. 

agapè: (let. liefde) een vriendenmaal verbonden met of aansluitend op de 
eucharistieviering. Zo is er de vraag of het ritueel beschreven in de 
Didachè (hoofdstuk 9) een eucharistieviering is of een agapè, en of de 
eerste christenen er wel een onderscheid tussen maakten. 

agenda: protestants dienstboek, te vergelijken met het altaarmissaal. 

Agnus Dei: (let. Lam Gods) 1. gezang tijdens de broodbreking en de 
verdeling van de geconsacreerde wijn over de communiebekers; hoewel 
de gewoonte bestaat de aanroeping driemaal te herhalen kan dit zo 
dikwijls gebeuren als de ritus duurt. 2. Ovaalvormig plaatje gemaakt uit 
de overgebleven was van de paaskaars, met afbeelding van het Lam 
Gods, dat door de paus gewijd werd in het eerste of in elk zevende jaar 
van zijn pontificaat. 

akathistos hymnos: (let.: staande te zingen lofzang) een uit 24 strofen 
bestaande lofzang ter ere van de Moeder Gods, waarbij elke strofe begint 
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met een letter van het alfabet. Deze hymne heeft een belangrijke plaats in 
de Byzantijnse vroomheid, te vergelijken met de westerse litanie van 
Onze Lieve Vrouw. 

akolouthia: orde van dienst in de Byzantijnse liturgie, vooral de eigen 
teksten van een bepaald feest. 

alapa: voorheen tik op de wang bij het vormsel door de bisschop met de 
woorden ‘pax tecum’ (de vrede zij met jou) nadat hij de vormeling had 
gezalfd. 

alavastron: kristallen of edelmetalen potje dat in de oosterse liturgie 
gebruikt wordt voor het bewaren van het muron. 

albe: (let. wit) lang wit kleed dat als gemeenschappelijk liturgisch 
gewaad door alle bedienaren van welke graad ook wordt gedragen. 
Gewijde bedienaren dragen daarboven een stool en andere liturgische 
gewaden. 

Alcuinus (735-804): Britse monnik en raadgever van Karel de Grote. 
Had grote invloed op de liturgische hervormingen van die tijd o.a. in 
verband met de doopliturgie en de lectionaria. 

Alexandrijnse ritus: de liturgie zoals die tot ontwikkeling kwam tijdens 
de eerste eeuwen vanuit het patriarchaat Alexandrië (Egypte), ook 
Marcusliturgie genoemd. Een belangrijke bron is het Euchologion van 
Serapion. Een groot deel van de christenen aldaar werd na het Concilie 
van Chalcedon (451) monofysitisch. We spreken verder van de Koptische 
en de Ethiopische ritus. 

alfa en omega: eerste en laatste letter van het Griekse alfabet ter 
aanduiding dat God (Apoc 1,8) en Christus (Apoc 22,13) het begin en het 
einde van alles zijn, o.m. aangebracht op de paaskaars. 

aliturgische dag: dag waarop geen eucharistie wordt gevierd. In de 
Romeinse ritus zijn Goede Vrijdag en Paaszaterdag aliturgische dagen 
(er is wel een communie-uitreiking op Goede Vrijdag). In de Byzantijnse 
ritus zijn maandag tot vrijdag gedurende de veertigdagentijd aliturgische 
dagen, wel wordt op woensdag en vrijdag de liturgie van de 
voorgeconsacreerde gaven (ordo praesanctificatorum) gevierd. In de 
Milanese ritus zijn de vrijdagen van de veertigdagentijd aliturgische 
dagen. 

allegorie: uitgewerkte metafoor, zinnebeeldige voorstelling van een zaak. 
In de middeleeuwen vaak gebruikt om liturgische riten te verklaren voor 
de eenvoudige gelovigen (zie Amalarius). 

alleluja: (let. looft Jahwe) 1. gemeenschappelijke jubelzang als voor-
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bereiding op de evangelielezing en ter begeleiding van de evangelie-
processie; tijdens de veertigdagentijd vervangen door het ‘vers vóór het 
evangelie’; 2. tevens vooral gebruikt bij gezangen en gebeden in de 
paastijd. 

Allerheiligen: Dit hoogfeest was oorspronkelijk een viering van alle 
naamloze martelaren in het Oosten op 13 mei (Ephrem), de zondag na 
Pinksteren (Antiochië), de vrijdag na Pasen (Oost-Syrië) of in de herfst 
(Armenië en Alexandrië). Rome nam in 609 het feest op 13 mei over bij 
de inwijding van het Pantheon ter ere van Maria en alle martelaren. Paus 
Gregorius III (†741) wijdde op 1 november een kapel ter ere van alle 
heiligen in de Sint-Pietersbasiliek. In Engeland en Ierland vinden we in 
de achtste eeuw getuigenissen van een Allerheiligenfeest op 1 november, 
dat ten tijde van paus Gregorius IV (†844) over Europa werd verspreid. 
De vroegere vigilie en het octaaf zijn sinds 1955 weggevallen. Het feest, 
dat de eenheid van de Kerk door de tijd viert, kijkt vol dankbaarheid 
terug naar allen (niet enkel de gecanoniseerde heiligen) die ons 
voorgingen in heiligheid en kijkt hoopvol vooruit naar het hemels 
Jeruzalem waar het ‘heilig volk’ van God zal verzameld worden. 

Allerzielen: de gedachtenis van alle overleden gelovigen op 2 november 
is ten zeerste verbonden met Allerheiligen. De eerste aanduiding van 
zulke gedachtenis vinden we bij Isidorus van Sevilla (†636) op de dag na 
Pinksteren. Abt Odilo van Cluny stelde de gedachtenis in op 2 november 
in 998. Dit feest breidde zich snel uit, maar in Rome werd het pas in de 
13de eeuw ingevoerd. 

altaar: een houten of stenen tafel waarop brood en wijn worden geplaatst 
voor de eucharistische dienst tijdens de viering van de eucharistie. Uit de 
gewoonte de eucharistie te vieren op graven van de martelaren ontstond 
het voorschrift om in de altaren relieken van heiligen te plaatsen. Dit is 
thans niet meer verplicht. In voorkomende gevallen worden de relieken 
weer onder het altaar aangebracht. Het altaar is symbool van Christus’ 
aanwezigheid in een kerkgebouw. Het dient los van de wand te staan 
zodat men er gemakkelijk omheen kan lopen. Hoewel het de centrale 
plaats is voor de eucharistische dienst moet het niet het meetkundige 
middelpunt zijn van het priesterkoor. Naast het altaar zijn de ambo en de 
voorgangerplaats de centrale plaatsen in het priesterkoor. Waar in 
vroegere tijden meerdere altaren voorzien waren verdient één altaar de 
voorkeur omwille van de symboliek. Een ‘vast altaar’ zit aan de vloer 
vast, een ‘draagbaar altaar’ kan worden verplaatst. Het tafelblad van een 
‘vast altaar’ is in de regel uit natuursteen, maar kan met toestemming van 
de bisschoppenconferentie uit een andere waardige, stevige materie 
worden gemaakt. Een ‘vast altaar’ wordt door de bisschop gewijd. 
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altaardwaal: laken dat over het altaar ligt tijdens de eucharistieviering. 
Het Tridentijns missaal schreef drie witte altaardwalen voor, waarvan de 
bovenste aan weerszijden diende af te hangen. Het nieuwe missaal 
spreekt over minstens één dwaal. 

altaarretabel: opstand achter het altaar met beeldhouwwerk of schilderij. 

altaarsteen: het Tridentijns missaal schreef voor dat de mis in de regel 
moest worden gevierd op een door de bisschop plechtig gewijd altaar. Dit 
bestond uit een gewijde steen, mensa of altaarsteen genoemd, waarin vijf 
kruisjes gebeiteld zijn (in de vier hoeken en in het midden vooraan boven 
de holte of sepulchrum (‘graf’) met de relieken, wierookkorrels en de 
wijdingsakte, afgesloten met een dekplaatje of sigillum), en een uit steen 
gehouwen voetstuk (stipes) verbonden met de vloer van de kerk. Dit 
heette ‘vast altaar’. Een ‘draagaltaar’ bestond enkel uit een gewijde 
draagbare altaarsteen met de vijf kruisjes en de relieken en kon op een 
tafel worden gelegd. Zo’n altaarsteen diende minstens te worden gebruikt 
wanneer de eucharistie buiten een kerkgebouw werd gevierd. Thans kan 
een tafel volstaan, bedekt met een altaardwaal en een corporale. 

altarist : priester, op het einde van de middeleeuwen, die enkel dagelijks 
de mis diende te lezen en het getijdengebed te bidden. 

Amalarius van Metz (775-852): bisschop van Trier vooral bekend om 
zijn allegorische misverklaringen, waarbij hij de viering gebruikt als 
‘catechismus’: zo is de intredezang een beeld van het koor der profeten 
die de Messias aankondigen, het Kyrie een beeld van de profeten ten tijde 
van Christus, het Gloria een beeld van het engelenkoor bij de geboorte, 
enz. 

ambo: (let. verhoogde plaats) de plaats waar alle Schriftlezingen tijdens 
de liturgische viering worden gehouden. Ook de homilie en de voorbede 
kunnen daar worden gedaan. Samen met het altaar en de 
voorgangerplaats vormt de ambo het centrum van het priesterkoor en 
dient dan ook esthetisch verzorgd te worden zodat de eerbied voor Gods 
woord erdoor wordt uitgedrukt. 

ambrosiaanse ritus: zie Milanese ritus. 

Ambrosius van Milaan (339-397): in 374 door het volk tot bisschop van 
Milaan verkozen al was deze keizerlijke stadhouder nog maar een 
catechumeen. Hij doopte Augustinus en maakte als eerste ruim gebruik 
van hymnen in de liturgie. In zijn ‘De sacramentis’ en ‘De mysteriis’ 
geeft hij interessante informatie over de initiatieliturgie, gedeelten van 
een eucharistisch gebed dat sterk lijkt op de Romeinse canon en de 
beschrijving van het ontvangen van de communie met de formule 
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‘Lichaam van Christus’, waarop men ‘Amen’ antwoordt. 

amen: (let. het zij zo) antwoord van de gemeenschap op het gebed van de 
voorganger waardoor ze haar instemming en engagement betuigt. 

amict: (schouderdoek) vierkante linnen doek dat hals en schouders 
bedekt en met twee linten rond de borst wordt bevestigd en onder de albe 
wordt gedragen. Het gebruik ervan was voorgeschreven door het 
Tridentijns missaal en is nu niet meer verplicht. Sommige regulieren 
gebruik(t)en een amict ook als bedekking van hun kap die over de andere 
gewaden hangt. 

amnos (let. lam) middelste stuk dat bij de proskomidie uit de prosfora 
wordt gesneden in de Byzantijnse liturgie. 

ampullen: 1. schenkkannetjes waarin water en wijn naar het altaar 
worden gebracht tijdens de eucharistieviering; 2. groter vaatwerk voor de 
zegening van de oliën tijdens de Goede Week. 

anabaptisten: wederdopers, voorstanders van de ongeldigheid van het 
kinderdoopsel, zodat men op volwassen leeftijd (opnieuw) dient te 
worden gedoopt. Beweging ontstaan te Zürich rond 1525 onder leiding 
van Conrad Grebel. 

anafoor / anafora: Griekse benaming voor eucharistisch gebed. 

anamnese: (let. gedachtenis) 1. algemeen: een sterke vorm van ge-
dachtenis waardoor het verleden in zijn actieve heilsbetekenis niet alleen 
wordt opgeroepen maar als aanwezig wordt gezien (in het Hebreeuws: 
zikkaron); 2. het gedeelte van het eucharistisch gebed onmiddellijk 
aansluitend bij het instellingsverhaal, waardoor we in opdracht van de 
Heer zijn lijden, dood, verrijzenis en hemelvaart gedenken. 

anamnetische acclamatie: (eventueel gezongen) gebedsuitroep on-
middellijk na het instellingsverhaal waardoor de hele vierende ge-
meenschap haar dooppriesterschap vervult en het paasmysterie van de 
Heer gedenkt, zo bijv; “Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij 
belijden tot gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt”. Wordt verder uitge-
werkt door de anamnese, die gebeden wordt door de voorganger. 

anastasis: verrijzeniskerkje boven het vermoedelijke graf van Christus te 
Jeruzalem, gebouwd in opdracht van keizer Constantijn (ca. 335). 

Andrieu, Michel  (†1956): liturgiewetenschapper vooral bekend om zijn 
kritische uitgaven van de Ordines Romani en enkele Pontificalia. 

angelus: (engel des Heren) beginwoord van een gebedsoefening ’s 
morgens, ’s middags en ’s avonds bij het luiden van de kerkklok (of 
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angelusklokje) bestaande uit drie evangelische verzen in verband met de 
menswording, telkens gevolgd door het Weesgegroet en besloten met een 
kort gebed. In de paastijd: Regina coeli. 

antependium: een versierde afhangende doek, meestal in de liturgische 
kleur, vóór de ambo en/of het altaar. 

antidoron: (let. in plaats van de gave) niet-geconsacreerde stukjes van 
het hostiebrood, die in de Byzantijnse ritus worden uitgedeeld op het 
einde van de eucharistieviering (oorspronkelijk aan wie niet 
communiceerde). Andere benaming: eulogie. 

antifonale (antiphonarium): 1. het ‘antiphonarium missae’ bevat de 
wisselende gezangen voor de eucharistieviering en is als dusdanig het 
eigen boek voor de zangers; 2. Het ‘antiphonarium officii’ bevat de 
antifonen en responsoria voor het getijdengebed. 

antifonale zang: zangwijze waarbij de voorzanger de verzen van een 
psalm zingt en de gemeenschap telkens antwoordt met een antifoon. Ook: 
alternatieve uitvoering van de zang door twee koren. 

antifoon: (let. wat als antwoord klinkt) soort refrein, gewoonlijk zelf een 
psalmvers, dat door de geloofsgemeenschap herhaald wordt na elk 
psalmvers bijvoorbeeld als intredezang of als communiezang. 

antimension: (let. in plaats van de tafel) zijden doek waarin relikwieën 
zijn genaaid en tegelijk als altaarsteen en corporale wordt gebruikt. 

Antiocheense ritus: Antiochië, in het begin van de christenheid de 
hoofdstad van de Oost-Romeinse provincie Syrië is het oudste patri-
archaat en was lange tijd het kerkelijk centrum in het christelijk Oosten. 
We kunnen spreken van antiocheense ritussen, die zijn in te delen in de 
West- en de Oostsyrische ritussen. In strikte zin valt de antiocheense ritus 
samen met de monofysitische jakobitische ritus binnen de Westsyrische 
ritus. Deze ritus werd in de 17de eeuw overgenomen door een groep 
Thomaschristenen in Indië, de Syro-Malankaren. Aan de basis van de 
Antiocheense ritussen ligt de Jacobusliturgie. We vinden haar in de 
Didascalia en de Constitutiones Apostolorum. 

antwoordpsalm: (graduale) psalm als antwoord van de geloofsge-
meenschap na de eerste lezing, wordt in de regel gezongen door de cantor 
of psalmist, terwijl de gemeenschap na elk vers antwoordt met een 
keervers of antifoon. Wordt soms beurtzang genoemd. 

apologie: (binnen de liturgie) gebed van onwaardigheid en schuldbe-
kentenis dat in de middeleeuwen door de voorganger in stilte werd 
uitgesproken. Een overblijfsel hiervan is het Confiteor en het gebed door 
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de voorganger gebeden vóór de communie. 

apostelkruisjes: twaalf kruisjes op de binnenmuren van de kerken als  
symbool van de twaalf apostelen. Tijdens de kerkwijding worden deze 
gezalfd met chrisma en bewierookt. 

apostellichtjes: kaarsjes die kunnen ontstoken worden bij de apostel-
kruisjes tijdens de kerkwijding of bij de verjaardag ervan. 

apostellezing: benaming soms gegeven aan de tweede lezing op zon- en 
feestdagen, gewoonlijk genomen uit de Brieven van de Apostelen, in de 
paastijd uit de Handelingen der Apostelen. 

apostolische constitutie: pauselijk document dat gewoonlijk een 
wetgevend karakter heeft. Een aantal sinds Vaticanum II herziene 
liturgische boeken werden gepromulgeerd door een a.c., bijvoorbeeld die 
over het vormsel en over de ziekenzalving. 

Apostolische Constituties: de ‘Constitutiones Apostolorum’ vormen een 
compilatiewerk van kerkordelijke en liturgische aard bestaande uit 
bewerkingen van de Didascalia (boek 1-6), de Didachè (boek 7) en de 
Apostolische Overlevering aangevuld met ander materiaal (boek 8), 
geschreven in Syrië omstreeks 380. 

apostolische geloofsbelijdenis: kortere vorm van credo dan die van 
Nicea-Constantinopel, wellicht ontstaan uit de doopliturgie. 

Apostolische Overlevering: de ‘Apostolikè Paradosis’ of Traditio 
Apostolica zou omstreeks 215 te Rome geschreven zijn door de presbyter 
Hippolytus van Rome († 235). De tekst zou zijn opgesteld in een tijd van 
controversie, waarbij H. een traditioneel standpunt innam zodat de tekst 
eventueel getuigt van een oudere traditie in de liturgie (2de eeuw?). De 
tekst heeft betrekking op de initiatieliturgie, de eucharistie, de wijding  
tot het ambt, zegeningen, gebeden en de agapè. Hij bevat een 
eucharistisch gebed (zonder sanctus) dat na Vaticanum II in enigszins 
aangepaste vorm in het Romeins Missaal is overgenomen; ook het 
wijdingsgebed voor een bisschop is overgenomen in het huidige 
Pontificale. 

apotaxis: het afzweren van de satan in de oude oosterse initiatieliturgie 
op paaszaterdagmorgen waarbij men zich afkeerde van het westen 
(duisternis) om zich vervolgens naar Christus toe te keren door zich naar 
het oosten (licht) te wenden (= syntaxis). 

apsis: zie absis. 

Archiv für Liturgiewissenschaft : sinds 1950 voortzetting van Jahrbuch 
für Liturgiewissenschaft. 
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ARCIC-rapport : belangrijk rapport (1981) over de gemeenschappelijke 
visie van anglicanen en rooms-katholieken op eucharistie, ambt en gezag 
in de Kerk. 

Armeense ritus: ontstond op het einde van de 4de eeuw vanuit Anti-
ocheense en Cappadocische elementen en nadien beïnvloed door zowel 
de Byzantijnse als de Romeinse liturgie; één van de meest gelatiniseerde 
oosterse riten. 

as: zie Aswoensdag. 

askruisje: zie Aswoensdag.  

asperges me: (let. besprenkel mij) beginwoorden van het vers dat 
gezongen werd bij de besprenkeling met wijwater als begin van de 
plechtige mis volgens het Tridentijnse missaal. In de paastijd was dit  
Vidi aquam. De besprenkelingsritus mag thans de boeteritus bij het begin 
van de eucharistieviering op zondag vervangen. 

aspergillum: de kwast waarmee wijwater wordt gesprenkeld. 

aspersie: besprenkeling met wijwater. 

aspersorium: 1. kleine emmer met wijwater die wordt meegedragen voor 
de besprenkeling; 2. andere naam voor aspergillum. 

assemblee: (let. vergadering) Franse term die vaak wordt gebruikt om de 
voor de eredienst samengekomen geloofsgemeenschap aan te duiden. 

assistent: bedienaar die de voorganger bijstaat in de uitoefening van een 
liturgische functie. 

Assumptie: zie Maria Tenhemelopneming onder Mariafeesten. 

Aswoensdag: de eerste dag van de veertigdagentijd, gevierd tijdens de 
zevende week vóór Pasen, waarbij as wordt gewijd en opgelegd in de 
vorm van een kruis op het voorhoofd als aanmaning tot boete. De ritus 
gaat terug op de openbare boete, waarbij de boetelingen een boetekleed 
kregen en met as bestrooid werden. Na het wegvallen van de openbare 
boete werd vanaf de 10de eeuw de as opgelegd bij alle gelovigen. Sinds 
de 12de eeuw worden voor die as palmtakjes van het voorbije jaar 
verbrand. 

Athanasianum: geloofsbelijdenis uit de zesde eeuw, vroeger toege-
schreven aan Athanasius (†397). 

atrium : open voorhof van de vroegchristelijke basiliek. 

Augustinus van Hippo (354-430): zoon van de heilige Monica, die op 
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33-jarige leeftijd tijdens de paasnacht 387 te Milaan gedoopt werd door 
Ambrosius. Stichtte een klooster en werd in 395 bisschop van Hippo 
(Noord-Afrika). In zijn vele geschriften vinden we heel wat sacramentele 
en liturgische gegevens. Hij verdedigde het kinderdoopsel (tegen het 
Pelagianisme), de geldigheid van het doopsel toegediend door ketters 
(Donatisten). Hij informeert ons over de openbare boete en over de 
eucharistie. Hij biedt ons vanuit zijn neoplatoonse filosofie een hele 
sacramententheologie. Van hem is de uitdrukking: ‘accedit verbum ad 
elementum et fit sacramentum’ (het woord wordt gevoegd bij het element 
en het sacrament komt tot stand). 

aureool: lichtkrans die op afbeeldingen wordt aangebracht rond de 
hoofden van God, Christus en de heiligen. 

Ave Maria : (let. wees gegroet) gebed tot Maria, ontstaan uit de groet van 
de engel aan Maria (Lc 1,28). 

Averbode, abdij van: norbertijnenabdij in Vlaams Brabant, gesticht ca. 
1134, belangrijke uitgeverij van religieuze werken, eucharistische 
pastoraal, voorheen secretariaat van de eucharistische kruistocht. 

avondmaal (laatste): zie laatste avondmaal en eucharistie. 

avondmaalstafel: heeft na de Reformatie de plaats van het altaar 
ingenomen. Van achter deze tafel worden de tafelgebeden gesproken en 
de gaven uitgedeeld. In sommige protestantse kerken nuttigen de 
deelnemers de maaltijd van de Heer zittend aan deze tafel. 

avondwake: gebedsdienst op de vooravond van de uitvaartliturgie. 

 

B 
 

baldakijn : 1. uit kostbare stof vervaardigde boven het (hoofd)-altaar 
afhangende troonhemel; 2. witzijden doek in de vorm van een op-
vouwbaar scherm of aan vier draagstokken bevestigd dat in de sacra-
mentsprocessie boven de monstrans wordt gedragen; 3. koepelvormige 
overhuiving gedragen door vier zuilen (ciborium) boven het altaar en 
(vroeger) boven de cathedra van de bisschop. 

baptisten: 1. beweging die de geldigheid van de kinderdoop ontkent en 
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alleen op volwassen leeftijd doopt; 2. kerkgemeenschap vanuit Engeland 
verspreid. 

baptisterium: doopkapel, ruimte binnen in en vroeger los van het 
kerkgebouw waar zich de doopvont bevindt. 

barok: (let. onregelmatig gevormde parel) bouwstijl (circa 1570-1780) 
als reactie tegen de sobere renaissancestijl, gekenmerkt door een rijkere 
ornamentering die overgaat naar de vormen van het bouwwerk zelf. Dé 
kerkbouwstijl tevens van de Contra-Reformatie. 

basiliek: (let. koninklijk huis) 1. vroeg-christelijke kerkbouwstijl na de 
vrede van Constantijn (313) gebaseerd op bestaande openbare gebouwen 
in rechthoekvorm met breed schip, halfronde absis aan één einde en met 
zuilengangen aan weerszijden; 2. eretitel gegeven aan sommige kerken: 
‘basilicae maiores’ zijn Sint Jan van Lateranen, Sint Pieter, Sint Paulus 
buiten de muren en Santa Maria Maggiore te Rome; ‘basilicae minores’ 
zijn vooral belangrijke bedevaartkerken of nationale heiligdommen door 
de paus vereerd met deze titel. 

Basilius van Caesarea (330-379): ook genoemd ‘B. de Grote’, één van 
de drie z.g. Cappadociërs, was sinds 370 bisschop van Caesarea (in het 
huidige Turkije). Stelde twee monnikenregels op. Naar hem werd de 
Basilius-liturgie genoemd. Ook zijn homilieën en brieven zijn belangrijk 
voor de liturgiewetenschap. 

Basilius-liturgie: één van de twee liturgieën in de Byzantijnse ritus, 
genoemd naar Basilius de Grote, gedurende twaalf dagen per jaar 
gebruikt. 

Baumstark, Anton (1872-1948): liturgiehistoricus en grondlegger van 
de vergelijkende liturgiewetenschap. Stichter van het tijdschrift ‘Oriens 
Christianus’ en samen met Odo Casel van ‘Jahrbuch für 
Liturgiewissenschaft’. 

Beauduin, Lambert (1873-1960): Belgische monnik van de abdij 
Keizersberg te Leuven. Lanceerde de Liturgische Beweging tijdens het 
Congres van de Katholieke Werken te Mechelen in 1909. Zijn grote 
doelstelling was de actieve deelname. Wilde zijn doel bereiken door de 
verspreiding van misboekjes in de volkstaal, het oprichten van een 
liturgisch tijdschrift (Questions Liturgiques), het organiseren van 
liturgische weken en het oprichten van een school voor liturgiestudie. Dit 
laatste werd pas gerealiseerd toen hij in 1956 mede aan de basis stond van 
het Institut Supérieur de Liturgie te Parijs. Werd professor aan het 
instituut Sant’Anselmo te Rome. Stichtte de oecumenische abdij te Amay, 
later Chevetogne. Schreef in 1914 zijn meest bekende werk: ‘La Piété de 
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l’Église’. 

bedevaart: een zich individueel of in groep op weg begeven naar een 
plaats waar het heilige zich op een bijzondere wijze heeft gemanifesteerd, 
veelal om geestelijke of lichamelijke gunsten te verwerven of er voor te 
danken. Vaak een ingrijpende ervaring die de mens zichzelf doet 
hervinden in zijn relatie tot God en de medegelovigen. Omwille van soms 
magische praktijken en uitingen van primitief volksgeloof meermaals 
onder kritiek gesteld en afgewezen. Vooral de bedevaart naar het heilig 
Land heeft in de christelijke oudheid een grote invloed gehad op de 
ontwikkeling van de liturgie. 

bediening: vroegere benaming voor biecht, communie en ziekenzalving 
(oliesel) in onmiddellijk stervensgevaar toegediend. 

begrafenis: zie uitvaartliturgie. 

begroeting: zie groet. 

beker: andere benaming voor kelk, gevuld met wijn en een beetje water, 
die door de eucharistie het Bloed van Christus wordt; het best wordt maar 
één beker gebruikt tot aan de broodbrekingsritus, dan kan de 
geconsacreerde wijn over meerdere bekers worden verdeeld voor de 
communie onder beide gedaanten. 

bekering en verzoening, sacrament van: sacramentele viering waarin 
men berouwvol zijn zonden belijdt, zijn bereidheid uitdrukt tot 
boetedoening en levensverandering, en door het dienstwerk van de Kerk 
door de absolutie vergeving van God ontvangt; de vernieuwde liturgie 
voorziet drie orden van dienst: de verzoening van één boeteling, de 
verzoening van meerdere boetelingen met persoonlijke belijdenis en 
absolutie, en in uitzonderlijke gevallen de verzoening van meerdere 
boetelingen met algemene belijdenis en absolutie. 

belijdenis: zie confirmatie. 

Beloken Pasen: (beloken = gesloten) tweede paaszondag, einde van het 
paasoctaaf. Noemde men vroeger ‘dominica in albis (depositis)’: zondag 
waarop de (tijdens de paaswake) nieuwgedoopten hun witte doopkleed 
aflegden. 

BEM-rapport : belangrijke oecumenische convergentietekst over doopsel 
(Baptism), eucharistie (Eucharist) en ambt (Ministry) in 1982 te Lima 
goedgekeurd door de leden van Faith and Order. 

bema: 1. verhoogde ruimte voor het altaar in Griekse kerken; 2. ver-
hoogde ruimte in het midden van het kerkschip (haykla) voor de 
woorddienst in de Syrische kerken (vlg. ambo). 
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Benedictionale: boek der zegeningen (De Benedictionibus) als onderdeel 
van het Rituale Romanum, herzien in 1984. 

benedictus: 1. Latijns beginwoord van de lofzang van Zacharias (Lc 
1,68-79), gezongen in de morgendienst van het getijdengebed; 2. tweede 
gedeelte van het Sanctus, dat vroeger na de consecratie werd gezongen. 

Benedictus XIV (Prosper Lambertini, 1675-1758): liturgieweten-
schapper, werd paus in 1740. Riep o.m. op om de gelovigen te laten 
communiceren onmiddellijk na de voorganger en met hosties gecon-
sacreerd tijdens dezelfde viering. 

Benedictus van Aniane (750-821): benedictijnenabt en hervormer van 
de Frankische kloosters, liturgisch raadgever van Karel de Grote en 
Lodewijk de Vrome, vermoedelijke auteur van het Supplement aan het 
Sacramentarium Hadrianum. 

Benedictus van Nursia (480-547): monnik te Subiaco, stichtte rond 529 
te Monte Cassino de benedictijnenorde; wordt beschouwd als de vader 
van het westers monnikendom; de Regel van Benedictus stelt dat niets 
gaat boven het ‘opus Dei’, het werk van God, waarmee hij doelt op het 
getijdengebed, dat hij vorm heeft gegeven. 

berakah (mv.: berakoth): een joods zegengebed dat doorgaans begint met 
de woorden: “Gezegend zijt gij, Heer onze God”. Het is de basisvorm van 
het joodse tafelgebed, de birkat ha-mazon. 

berechting: zie bediening. 

bereiding der gaven: eerste gedeelte van de eucharistische dienst 
waarbij brood en wijn op het altaar worden geplaatst; ritualiseert het 
‘nemen’ van brood en wijn door Jezus; afgesloten door het gebed over de 
gaven; vroeger offerande genoemd, maar als term thans vermeden omdat 
dit misleidend kan zijn. 

Bernardus van Clairvaux (1090-1153): hervormde de abdij van Citeaux 
(vandaar cisterciënzenmonniken), stichter-abt van de abdij van Clairvaux 
in 1115. 

Berne, abdij van: norbertijnenabdij te Heeswijk (NL) gesticht in 1134, 
thans belangrijk liturgisch centrum door het werk van de misweken, nu 
als uitgever van liturgisch materiaal door de in 1966 opgerichte 
Werkgroep voor Liturgie Heeswijk; zij verzorgt tevens leer- werkdagen. 

Besnijdenis des Heren: vroeger gevierd op 1 januari, thans vervangen 
door het hoogfeest van de Moeder Gods Maria. 

Betsingmesse: in de periode vóór Wereldoorlog II door P. Parsch 
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ontwikkelde wijze van eucharistieviering waarbij, terwijl de voorganger 
de Latijnse gebeden en gezangen bidt, de gelovigen in het Duits zingen 
en bidden. 

Beukering, Fredericus C. van (1869-1938): één van de pioniers van de 
Liturgische Beweging in Nederland, was vanaf 1910 aanwezig op de 
Liturgische Weken te Leuven, waar hij nadien meermaals een voordracht 
gaf; trachtte zijn visies in praktijk te brengen te Delfshaven waar hij de 
toentertijd veelbesproken St. Antonius Abtkerk liet bouwen. 

Beuron, abdij van: van 1077 tot 1802 klooster van de augustijnen-
kanunniken, in 1863 als benedictijnenabdij hersticht door de gebroeders 
Maurus en Placidus Wolter in de lijn van Dom P. Guéranger van 
Solesmes; van hieruit werden de abdijen van Maria Laach en Maredsous 
gesticht; belangrijk liturgisch centrum. Reeds in 1884 bracht Anselm 
Schott vanuit Beuron een eerste Duitse vertaling van het missaal op de 
markt. 

beurs: zie bursa. 

beurtzang: zie antwoordpsalm. 

bevestiging: zie confirmatie; liturgische handeling binnen de Reformatie 
waardoor een predikant als ‘bedienaar van het Woord’ tot het ambt wordt 
toegelaten; ook bevestiging als ouderling of diaken. 

biecht: zie sacrament van bekering en verzoening. 

biechtkamer: ruimte waar de individuele biecht kan worden gehoord in 
een meer open sfeer ter vervanging van de biechtstoel. 

biechtstoel: kerkmeubel waar biecht wordt gehoord; bestaat uit een 
driedelige ruimte met lage deurtjes en gordijnen afgesloten, in het midden 
is een stoel aangebracht voor de biechtvader, aan weerszijden is er een 
knielbankje voor de biechteling, de tussenwanden zijn met een afsluitbaar 
hekwerk doorbroken; de allereerste biechtstoelen dateren uit de 14de 
eeuw; tot in de 16de eeuw werd biecht gehoord aan de trappen van het 
altaar; de biechtstoel is thans niet afgeschaft maar kan vervangen worden 
door de biechtkamer. 

bineren: tweemaal per dag voorgaan in de eucharistieviering. 

birkat ha-mazon: Hebreeuwse benaming voor het grote joodse lof- en 
dankgebed bij de maaltijd. Het gebed heeft de berakah-vorm en bestaat 
uit drie delen: lofprijzing van God, dankzegging die tevens een 
gedachtenis is, en een intercessie of smeekbede. Bij sommige feesten kon 
dit worden uitgebreid met bijzondere gedachtenissen. Deze gebedsvorm 
ligt aan de basis van het christelijk eucharistisch gebed. 
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bisschop: omzetting van de Griekse bijbelse term ‘episkopos’ = op-
zichter. Door de bisschopswijding wordt de volheid van het wijdings-
sacrament verleend en vervult de bisschop op een eminente en zichtbare 
wijze de rol van Christus zelf, als leraar, herder en hogepriester. De 
bisschop leidt de plaatselijke geloofsgemeenschap binnen een bepaald 
territorium, dat bisdom of diocees wordt genoemd. Hij alleen dient het 
wijdingssacrament toe en is de oorspronkelijke bedienaar van het 
vormsel. 

bisschopskruis: zie pectorale. 

bisschopsring: symboliseert de trouw van de bisschop aan de kerk, 
vooral de plaatselijke kerk, geduid als bruid van Christus. 

bisschopsstaf: kromstaf of herdersstaf genoemd, symboliseert het 
herdersambt van de bisschop. Oorspronkelijk was de kruisstaf in T-vorm 
gebruikelijk, zoals sinds Paulus VI de paus gebruikt. 

Blasiuszegen: uit de 16de eeuw stammend gebruik om op het feest van 
de heilige Blasius (3 februari) een zegen te geven onder aanraking van de 
keel met twee kaarsen in de vorm van een Andreaskruis verbonden om 
bescherming te vragen tegen keelziekten. 

Bobbio, missaal van: (Missale Bobbiense) een gallicaans sacramen-
tarium uit de 8ste eeuw. 

boeteritus: onderdeel van de openingsritus van de eucharistieviering, 
aansluitend bij de begroeting; kan gebeuren als gezamenlijk bidden van 
de aangepaste tekst van het confiteor van het Tridentijnse missaal of als 
aanroepingen verbonden met het Kyrie. Wanneer de besprenkelingsritus 
op zondag voorafgaat of als een ander liturgische handeling verbonden is 
met de openingsritus, bijv. de palmwijding, vervalt de boeteritus. 

boetesacrament: andere benaming voor de biecht of het sacrament van 
bekering en verzoening. 

boeteviering: niet strikt-sacramentele gemeenschappelijke viering rond 
zonde, bekering en verzoening. 

Bollandisten: vanaf 1643 begon de jezuïet Johan Bolland en de naar hem 
genoemde Bollandisten met de kritisch-wetenschappelijke uitgave van de 
levensverhalen van de heiligen in de volgorde van de liturgische kalender. 

Bonifatius (675-754): Angelsaksische monnik, missiebisshop, aarts-
bisschop van Fulda, werkte ten tijde van Pippijn de Korte aan de 
christianisering van Duitsland en Nederland, waar hij trachtte de 
Germaanse stammen aan Rome en haar liturgie te binden. 
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bonnet: laag vierkant hoofddeksel met drie of vier puntig uitlopende 
opstaande halve cirkels meestal met een kwast in het midden, dat de 
geestelijken volgens het Tridentijns missaal dienden te dragen van en 
naar het altaar en wanneer ze tijdens de viering gingen zitten. 

Book of Common Prayer: zie Common Prayer, Book of. 

Botte, Bernard (1893-1980): monnik van de abdij Keizersberg, befaamd 
liturgiewetenschapper, publiceerde talrijke studies zoals ‘Les origines de 
la Noël et de l’Épiphanie’ en kritische tekstuitgaven van oude liturgische 
bronnen, zoals de Apostolische Overlevering van Hippolytus. Hij was 
directeur van het ‘Institut Supérieur de Liturgie’ te Parijs, lid van de 
voorbereidende commissie liturgie van Vaticanum II, consultor van het 
Consilium bij de voorbereiding van het vernieuwde Romeins Missaal en 
als spilfiguur betrokken in de herziening van de liturgie van de wijding 
tot het ambt en van het vormsel. 

Bouyer, Louis (1913-2004): Frans oratoriaan en liturgiewetenschapper, 
auteur van diverse artikels en boeken, waaronder ‘L’eucharistie. 
Théologie et spiritualité de la prière eucharistique’ (Parijs, 1966); was lid 
van de werkgroep die het nieuwe missaal voorbereidde. 

brandeum: linnendoek waarmee het stoffelijke overschot, de relikwie of 
het graf van een heilige is aangeraakt, zelf beschouwd als reliek van 
tweede rang. 

Braun, Joseph (1857-1947): jezuïet, auteur van belangrijke studies als 
‘Die liturgische Gewandung’ (Freiburg 1907), ‚Der christliche Altar’ 
(München 1924). 

broodschaal: zie pateen. 

breken van het brood: zie broodbrekingsritus. 

brevier: boek met de tekst van het getijdengebed; de naam is afkomstig 
van het Latijn voor ‘verkorte samenvatting’ omdat men voor het 
individueel bidden van het getijdenboek alles in één boek wou hebben 
wat bij de monniken in verschillende boeken te vinden was. 

brood: vormt samen met wijn de materie van de eucharistie; beide 
werden gebruikt bij het joodse paasmaal en door Jezus bij de instelling 
van de eucharistie toen hij er de duidingswoorden over uitsprak. Het 
brood dient uit tarwe bereid te zijn en volgens de Latijnse ritus 
ongedesemd. Het dient het uiterlijk van voedsel te hebben. Liefst wordt 
één brood gebruikt dat onder allen verdeeld wordt. Toch kunnen ook 
kleinere hosties gebruikt worden, die bij voorkeur in de viering zelf 
geconsacreerd moeten zijn. 
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broodbrekingsritus: ritus waarbij het brood waarover het eucharistisch 
gebed is uitgesproken in deeltjes wordt gebroken zodat het kan verdeeld 
worden onder de gelovigen tijdens de communie; intussen wordt het 
Agnus Dei gezongen. Het ritueel gaat terug op Jezus’ handelen bij het 
Laatste Avondmaal (Mt 26,26), terwijl de eerste christenen de benaming 
‘breken van het brood’ gebruikten om heel de eucharistie aan te duiden. 
Paulus zegt: ΑGeeft niet het brood dat wij breken gemeenschap met het 
Lichaam van Christus? Omdat het brood één is, vormen wij allen tezamen 
één lichaam, want allen hebben wij deel aan het ene brood≅ (1 Kor 10,16-
17). 

Browe, Peter (1876-1949): jezuïet, auteur van belangrijke studies over 
de eucharistische devotie en praxis in de middeleeuwen, bijv. ‘Die 
Verehrung der Eucharistie im Mittelalter’ (München 1933), ‚Die 
eucharistischen Wunder des Mittelalters’ (Breslau 1938), ‚Die Häufige 
Kommunion im Mittelalter’ (Münster 1938). 

Bruning, Eliseus (1892-1958): minderbroeder, grondlegger van de 
misweken in Nederland en stimulator van de kerkelijke volkszang. 

Bugnini, Annibale (1912-1982): belangrijke figuur in de periode van de 
liturgische vernieuwing na Vaticanum II, waarover hij een interessante 
studie schreef ‘La riforma liturgica (1948-1975)’ (Rome, 1983); secretaris 
van de voorbereidingscommisie liturgie van Vaticanum II, deskundige 
(peritus) op het concilie, secretaris van het Consilium (tot 1969), 
secretaris van de Congregatie van de Eredienst (tot 1975).  

Bulletin Paroissial et Liturgique: volksliturgisch tijdschrift in 1919 
opgericht door de abdij van Sint-Andries nabij Brugge, eerst als week-
blad, sinds 1930 halfmaandelijks, in 1946 omgevormd tot Paroisse et 
Liturgie met eerst vier en sinds 1949 met zes nummers per jaar en in 
1970 omgevormd tot Communautés et Liturgie. Gestopt in 1987. 

bursa: 1. versierd vierkant zakje in de liturgische kleur uit met zijde 
overtrokken karton waarin de corporale bewaard wordt. Dit behoorde tot 
de misbenodigdheden volgens het Tridentijns missaal, maar is thans niet 
meer voorgeschreven; 2. zwart beursje met touwtje waarin de pyxis voor 
het brengen van de communie naar de zieken kan worden gestoken. 

Byzantijnse ritus: de eigen liturgie zoals deze onder invloed van 
Antiochië en het keizerlijk hof tot stand kwam in Byzantium, later 
Constantinopel genoemd en thans Istanboel. Het is de tweede grootste 
ritus in de katholieke kerk en wordt vooral gebruikt door de orthodoxe 
christenen. Kerken van de Byzantijnse ritus worden gekenmerkt door de 
iconostase. De liturgie wordt o.m. gekenmerkt door de vele hymnen, de 
kleine en grote intocht, de rijke symboliek en het rijkelijke gebruik van 
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wierook. 

 

C  
 
Cabrol, Fernand (1855-1937): zie Leclercq. 
 
Caeciliavereniging: (Duitsland: Caecilienverein opgericht in 1868) 
vereniging ter bevordering van de kerkmuziek, vgl. Gregoriusvereniging. 
Caecilia is patrones van de kerkmuziek, feest op 22 november. 
 
caeremoniale episcoporum: rubriekenboek voor de vieringen waarin de 
bisschop voorgaat (eerste uitgave 1600). 
 
Callewaert, Camille (1866-1943): kerkhistoricus en liturgist, president 
van het grootseminarie te Brugge, professor te Leuven, bezieler van de 
Nederlandstalige liturgische weken ingericht door L. Beauduin, auteur 
van diverse studieboeken liturgie: ‘Liturgicae institutiones I-III’ (Brugge 
1919-1937) en ‘Sacris Erudiri’ (Steenbrugge 1940). 
 
Caloen, Gérard van (1853-1932): benedictijn van Maredsous, publi-
ceerde in 1882 het eerste volksmissaal ‘Missel des fidèles’ (weliswaar 
nog zonder letterlijke vertaling van de canon); stichtte in 1884 het 
tijdschrift Messager des fidèles; voorloper van de Liturgische Beweging. 
 
Calvijn, Johannes (1509-1564): Franse theoloog, naast Luther de 
belangrijkste hervormer. Spreekt van een goddelijke genadewerking niet 
‘door’, maar ‘bij gelegenheid van’ de sacramenten; sacramenten zijn ter 
versterking van het geloof; Christus is op een geestelijke wijze aanwezig 
in de viering van het Avondmaal. 
 
cancelli: afsluitende balustrade van het priesterkoor; hiervan afgeleid is 
het woord kansel (preekstoel). 
 
canon: (let. vaste regel) 1. lijst van de erkende bijbelboeken; 2. 
aanduiding van de rechtsregels van het Kerkelijk Wetboek; 3. lijst van 
de heiligverklaarden; 4. oudere naam voor eucharistisch gebed, nog 
steeds gebruikt ter aanduiding van wat nu het eerste eucharistisch gebed 
is, de Romeinse Canon. 
 
canonborden: drie kunstvol uitgevoerde kaarten die vóór Vaticanum II 
op het altaar geplaatst werden, één grotere in het midden met de tekst van 
de offerandegebeden, gloria, credo, twee kleinere links en rechts met de 
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teksten van het laatste evangelie en de psalm Lavabo. 
 
canonieke boete: vorm van het boetesacrament vooral tijdens de 4de-5de 
eeuw voor zware zonden, zo genoemd omwille van de canones die de 
plaatselijke concilies dienaangaande opstelden. Bestond uit vier delen: 1. 
private en geheime belijdenis bij de bisschop; 2. openbare opname in de 
orde der penitenten; 3. strenge boetetijd die meerdere jaren kon duren; 4. 
verzoening op Witte Donderdag zodat men weer kon deelnemen aan de 
eucharistie. 
 
canonieke uren: aanduiding van de uren waarop het getijdengebed dient 
te worden gebeden of gezongen; deze zijn thans morgengebed (voorheen 
lauden), voormiddag (terts), middag (sext), namiddag (noon), avondgebed 
(vespers) en nacht (completen) en de lezingendienst (vervangt de 
vroegere metten) op de meest geschikte tijd. De ‘priem’ is als een 
verdubbeling van het morgengebed afgeschaft. 
 
canonisatie: heiligverklaring (opname in de canon of lijst der heiligen). 
 
Canons van Hippolytus: verzameling kerkrechtelijke en liturgische 
voorschriften ontstaan rond 340 in Egypte, afgeleid uit de Apostolische 
Overlevering van Hippolytus. 
 
canopeum: zie conopeum. 
 
cantate: een bij een schriftekst of lied gecomponeerd meerstemmig werk 
voor koor en/of gemeente en/of solo met instrumentele begeleiding. 
 
canticum: liturgisch gezang ontnomen aan de Schrift, maar niet aan de 
psalmen. Zo heeft bijv. het morgengebed een canticum uit het Oud 
Testament en het benedictus, het avondgebed een uit het Nieuwe 
Testament en het magnificat. 
 
cantillatie: het zingend voordragen van o.m. de schriftlezing volgens een 
systeem van muzikale notaties. 
 
cantionale: boek met de muziek-notaties voor de liturgische zang. 
 
cantor: voorzanger, leider van de gemeenschapszang en/of solozan-ger 
van de antwoordpsalm. 
 
cantorij : zie koor; bij protestanten veel gebruikelijke term. 
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Capelle, Bernard (1884-1961): monnik van de abdij Maredsous, nadien 
abt van Keizersberg (1929-1961), promotor van de liturgische pastoraal 
van deze abdij, auteur van verscheidene liturgische bijdragen, waarvan 
een aantal gebundeld in ‘Travaux Liturgiques de Doctrine et d’Histoire’ 
(Leuven, 1962). 
 
capitulare: 1. perikopenlijst voor de schriftlezingen voor de verschil-
lende dagen en feesten, voorloper van het lectionarium. 2. document met 
liturgische voorschriften ten tijde van de Karolingers. 
 
cappa magna: ruime tot de voeten afhangende mantel als waardig-
heidsteken van kardinalen en andere prelaten, vooraan opgerold en 
gedragen op de armen, achteraan met sleep (cauda), voorzien van een 
(ongebruikte) kap (vandaar de naam). 
 
capsa (ook: capsula): doosje in kostbaar materiaal voor het bewaren van 
1. relieken; 2. de eucharistie buiten het tabernakel. 
 
caput ieiunii: (let. begin van de vasten) oude benaming voor As-
woensdag als begin van de Veertigdagentijd. 
 
Casel, Odo (1886-1948): monnik van Maria Laach, bekend liturgist en 
theoloog, vernieuwer in de sacramententheologie, ontwikkelde de idee 
‘Mysteriengegenwart’ om de aanwezigheid van Christus in de liturgie te 
verklaren alsmede de mogelijkheid van de geloofsgemeenschap om deel 
te nemen aan de gevierde ‘heilsmysteriën’. 
 
catechumeen: volwassen doopleerling, die zich voorbereidt op het vieren 
van de sacramenten van de christelijke initiatie; na hun voor-
bereidingsperiode worden de catechumenen in een bijzondere viering bij 
het begin van de Veertigdagentijd vóór de paaswake, waarin ze worden 
gedoopt, competentes of electi (uitverkorenen) genoemd. 
 
catechumenaat: een langdurige periode van voorbereiding van vol-
wassenen op de viering van de initiatiesacramenten, waarbij zij onderricht 
worden in de christelijke leer en vooral met de hulp van de gelovigen als 
christenen leren leven; liturgische vieringen begeleiden deze groei naar de 
doop. Deze instelling die haar bloeiperiode kende in de 4de-7de eeuw is 
na Vaticanum II weer ingesteld. Zie de ‘orde van dienst voor de 
christelijke initiatie van volwassenen’ uitgevaardigd in 1972. 
 
cathedra: de stoel van de bisschop in zijn kathedraal. Betekende 
oorspronkelijk de ambtsstoel van hoge regeringsambtenaren, rechters en 
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leraren. Symbool van de bisschop als leider en leraar van het godsvolk. 
De voorgangerstoel wanneer de bisschop er voorgaat in de liturgie. Kreeg 
geleidelijk aan meer de vorm van een troon. Sinds Vaticanum II mag de 
cathedra niet langer als troon aangeduid worden en geen baldakijn meer 
hebben (tenzij de bestaande als kunstpatrimonium dient te worden 
bewaard). 
 
celebrant: vroegere benaming voor voorganger, thans vermeden omdat 
in feite de hele verzamelde geloofsgemeenschap viert of celebreert. 
 
celebret: officiële verklaring voor een reizende priester dat hij bevoegd is 
om voor te gaan in de eucharistieviering. 
 
Centre de Pastorale Liturgique: belangrijk liturgisch centrum in Parijs 
opgericht op 20 mei 1943 met o.m. dom Lambert Beauduin, P. Duployé, 
A.M. Roguet, L. Bouyer, A.G. Martimort e.a. Tijdschrift: La Maison-
Dieu. Speelde samen met het Duitse Liturgisches Institut een grote rol in 
de na-oorlogse liturgische beweging, vooral door het inrichten van 
internationale liturgische congressen. 
 
ceremoniarius: leidt het verloop van grote liturgische plechtigheden. 
 
ceroferarius: kaarsdrager. 
 
Chaldeeuwse ritus: een tak binnen de Oost-Syrische ritus, aanvankelijk 
nestoriaans, maar in de 15de-l6de eeuw met Rome geünieerd. Gebruiken 
o.m. de anafoor van Addai en Mari. 
 
cheirothesia: (let. handoplegging) lagere wijdingen volgens de By-
zantijnse ritus. 
 
cheirotonia: (let. handopheffing) hogere wijdingen volgens de By-
zantijnse ritus. 
 
cherubikon: (cherubijnenzang) lofzang die in de Byzantijnse liturgie 
gezongen wordt tijdens de grote intocht; benaming afgeleid van de 
beginwoorden: ΑLaten wij, die op geheimnisvolle wijze de cherubijnen 
vertegenwoordigen....≅. 
 
choorbisschop (ook: koorbisschop): toen in de 4de eeuw het christendom 
vanuit de steden (waar de bisschop zijn zetel had) naar het platteland 
uitbreidde werden plattelandsbisschoppen (chor-episkopoi) aangesteld 
met beperkter gezag dan de (stads)bisschoppen, later vervangen door 
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aartsdiakens (met jurisdictie, maar zonder wijdingsmacht) of 
wijbisschoppen (met wijdingsmacht, zonder jurisdictie). 
 
chrisma: welriekende olie door de bisschop gewijd tijdens de chrismamis 
en gebruikt bij het doopsel van kinderen, het vormsel, de wijding van 
priesters en bisschoppen, de wijding van kerken en altaren. 
 
chrismale: 1. linnen doek waarmee vroeger het voorhoofd van de 
vormeling werd bedekt na de zalving: 2. waterdichte doek die vroeger op 
de altaarsteen werd gelegd om de altaardwalen tegen vochtigheid te 
beschermen. 
 
chrismamis: eucharistieviering op Witte Donderdag morgen of op een 
vorige dag van de Goede Week waarbij de bisschop het chrisma wijdt, en 
de ziekenolie en de catechumenenolie zegent. Tijdens deze mis 
hernieuwen priesters tevens hun beloften van trouw aan hun ambt. 
 
chrismatie: benaming voor het vormsel in de oosterse orthodoxe kerk. 
 
Christus Koning, Hoogfeest van: ingesteld door paus Pius XI in 1925 
en aanvankelijk gevierd op de laatste zondag van oktober in verband met 
het feest van Allerheiligen, thans op de laatste zondag van het liturgisch 
jaar als symbool van de eschatologische bekroning van onze aardse 
pelgrimstocht. 
 
ciborie: grotere pyxis, vaak in de vorm van een kelk met deksel, voor het 
bewaren van de hosties in het tabernakel, voorheen bekleed met een 
ciborie-velum: witte sluier met opening die het kruisje op het deksel 
doorlaat. 
 
ciborium : baldakijn boven het altaar. 
 
cingel: 1. witte koord waarmee de albe om de lenden wordt sameng-
ehouden; 2. brede band om de soutane. 
 
Clé, Anton van (1891-1955), norbertijn van Tongerlo, die o.m. in 1931 
startte met de misweken. 
 
collecta: openingsgebed, waarbij de voorganger het gebed van de 
gelovigen samenbrengt (colligere). 
 
collecte: geldomhaling na de voorbede en vóór de bereiding der gaven 
zodat blijkt dat uit wat de gelovigen gegeven hebben genomen wordt wat 
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nodig is voor de eucharistie en voor de inzet  voor de noden als 
consequentie van de viering van Jezus’ totale zelfgave. 
 
collectieve absolutie: absolutie of vrijspraak van zonden aan alle 
deelnemers van de viering van het boetesacrament kan enkel gebeuren in 
levensgevaar of wanneer er een ernstige noodzaak is, met name wanneer 
men met een te klein aantal biechtvaders voor een te groot aantal 
biechtelingen staat. 
 
collegiale kerk: (ook: kapittelkerk) kerk bediend door een college van 
priesters of kanunniken (kapittel), te onderscheiden van het kapittel dat 
verbonden is aan de kathedraal. 
 
comites Christi: de drie heiligenfeesten onmiddellijk na Kerstmis, 
beschouwd als eregevolg van het Christuskind, met name de eerste 
martelaar Stefanus, de apostel en evangelist Johannes, en de Onnozele 
Kinderen. 
 
commemoratio: gedachtenis, benaming gegeven aan een memoria 
gedurende de liturgisch sterke tijden, zoals de veertigdagentijd, wanneer 
deze gedachtenis enkel gebeurt door een eigen collecta. 
 
commendatio animae: (let. aanbeveling van de ziel), gebeden der 
stervenden, thans genoemd ‘afscheidsgebeden bij een stervende’. 
  
commentator: bedienaar die de gelovigen verklaringen en aanmaningen 
geeft om hen in de viering in te leiden of tot een beter begrip ervan te 
brengen. 
 
Common Prayer, Book of: voornaamste liturgisch boek van de 
Anglicaanse kerken. De eerste editie dateert van 1549. Vernieuwings-
pogingen leidden in 1980 tot ‘The Alternative Service Book’ Het boek 
bevat o.m. de ‘Morning and Evening Prayer’, de ‘Order for Holy 
Communion’, de vieringen van de christelijke initiatie, het huwelijk, de 
uitvaartliturgie en de wijding tot het ambt.  
 
Communautés et Liturgie: zie Bulletin Paroissial et Liturgique. 
 
communie: het ontvangen van de geconsacreerde gaven, brood en wijn 
als lichaam en bloed van de Heer; soms worden deze gaven zelf 
communie genoemd. 
 
communiebank: lage balustrade met kniebank als afsluiting van het 
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priesterkoor waar voorheen de gelovigen knielend de communie 
ontvingen. Hieraan was een ‘communiedwaal’ gehecht, een wit linnen 
doek waaronder de gelovigen de handen spreidden om hosties die zouden 
vallen op te vangen. 
 
communiedecreten: zie Sacra Tridentina Synodus en Quam singulari. 
 
communiedienst: naam gegeven aan een communieritus met vooraf-
geconsacreerde hosties aansluitend bij een woord- en gebedsdienst 
wanneer door een tekort aan priesters geen eucharistieviering kan worden 
gehouden op zondag. 
 
communie-epiclese: zie epiclese. 
 
communie onder beide gedaanten: wat de normale situatie zou moeten 
zijn was in de loop der tijden verloren gegaan; wanneer de gelovigen dan 
al communiceerden ontvingen ze enkel de hostie; de communie zowel 
onder de gedaante van wijn als van brood is thans weer voor bepaalde 
gevallen ingevoerd; de ‘kelkcommunie’ kan gebeuren op vier wijzen: 
rechtstreeks drinken uit de beker, door intictio (indoping), met een 
drinkrietje of met een lepeltje. 
 
communielepeltje: gouden of zilveren lepeltje gebruikt voor het geven 
van de geconsacreerde wijn aan de gelovigen; in de Byzantijnse ritus 
gebruikt bij de communie omdat het geconsacreerde brood in de kelk 
wordt gedaan na de communie van de bedienaren. 
 
communieschaal: zie pateen. 
 
communio: 1. communiezang, eigenlijk antifoon die gezongen wordt 
tijdens de communie; 2. term die de gemeenschap en samenhorigheid van 
de gelovigen uitdrukt, Latijnse vertaling van het Grieks koinônia. 
 
competentes: zie catechumeen. 
 
completen: gebed voor de nacht als onderdeel van het getijdengebed, 
thans ook genoemd dagsluiting. 
 
concelebratie: eucharistieviering waarbij meerdere priesters samen 
voorgaan volgens bepaalde voorschriften; daar ze allen samen de 
instellingswoorden uitspreken, verstaan als de forma van het sacrament, 
worden zij beschouwd als bedienaars van het sacrament tezamen met de 
hoofdvoorganger. Behalve voor de wijdingsliturgie was c. in de tijd vóór 



 
 
28 

Vaticanum II verboden in de Romeinse ritus. In zoverre c. de vroegere 
gewoonte dat priesters op hetzelfde ogenblik aan verschillende altaren in 
dezelfde kerk de ‘mis lazen’ voorkomt, brengt dit de eenheid van het 
priesterschap en het Godsvolk tot uiting. In zoverre echter dat dit beleefd 
wordt als een uitdrukking van de priesterlijke ‘macht’ en de gewijden van 
de niet-gewijden scheidt is c. onderwerp van discussie en verdere 
theologische reflectie. 
 
concilie: kerkvergadering; plechtige, openbare bijeenkomst van de 
bisschoppen van een kerkprovincie of een groter deel van de Kerk om 
bindende besluiten te treffen aangaande de geloofsleer en de kerkelijke 
praktijk. Een oecumenisch concilie is een c. waar in de regel alle 
bisschoppen van de bewoonde wereld samenkomen, bijv. Tweede 
Vaticaans Concilie (1962-1965). 
 
concomitantieleer: leer die stelt dat de gehele Christus aanwezig is onder 
elk van beide eucharistische gedaanten, vaak aangewend om te 
verdedigen dat de lekengelovigen hoewel ze niet onder beide gedaanten 
communiceren toch deel hebben aan de hele Christus. 
 
confessio: 1. belijdenis; 2. grafstede van martelaren onder het hun 
toegewijde altaar. 
 
confirmatie: (let.: bevestiging) 1. liturgische handeling binnen de 
Reformatie waardoor een gedoopte na voldoende catechese een openbare 
geloofsbelijdenis doet, als volledig lid van de gemeente wordt aanvaard 
en tot de viering van het avondmaal wordt toegelaten; 2. binnen de 
katholieke kerk andere naam voor vormsel. 
 
confiteor: schuldbelijdenis bij het begin van de eucharistieviering, 
afgeleid van de Latijnse beginwoorden ΑConfiteor Deo omnipotenti≅ (ik 
belijd voor de almachtige God). Volgens het Tridentijnse missaal diende 
dit ook te worden gebeden vóór de communie van de gelovigen. 
 
congregatie: 1. vereniging van kloosterlingen met eenvoudige eeuwige 
geloften (>< orde, waar plechtige geloften worden afgelegd); 2. vrome 
lekenvereniging; 3. één van de centrale organen waardoor de paus zijn 
wetgevende en rechterlijke macht uitoefent over de wereldkerk, die hun 
beslissingen uitvaardigen onder de vorm van decreten en instructies. 
 
Congregatie voor de Goddelijke Eredienst: één van de Romeinse 
congregaties gereorganiseerd in 1988, waarvan de volle naam is 
‘Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de 
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Sacramenten’ en aldus samenbrengt wat voordien twee congregaties 
waren. Zij heeft gezag en beslissingsmacht voor al wat de liturgie en de 
sacramenten in de Romeinse ritus aangaat en kan aldus bijv. documenten 
uitgeven, liturgische riten herzien en de door de bisschoppen 
goedgekeurde vertalingen ervan in de volkstaal bevestigen. 
 
conopeum: 1. fijn (wit of in de liturgische kleur) gordijn dat het 
tabernakel omhulde; 2. baldakijn. 
 
consecratie: het heilig maken, wijden, toewijden door gebed. 1. Thans 
liturgisch enkel gebruikt voor de eucharistieviering; vroeger benaming 
van wat nu instellingsverhaal wordt genoemd omdat deze woorden 
beschouwd werden als forma die de consecratie van de elementen brood 
en wijn bewerkstelligen; thans wordt heel het eucharistisch gebed als 
consecratorisch gezien. 2. Vroeger ook gebruikt voor o.m. de >wijding= 
van bisschoppen (zie echter nog canon 379 van het Kerkelijk Wetboek 
van 1983) en de ‘wijding’ van kerken. 
 
consecratie-epiclese: zie epiclese. 
 
Consilium: (let. raad) courante benaming voor ‘Consilium ad exse-
quendam Constitutionem de Sacra Liturgia’, een bijzondere commissie 
die in 1964 werd opgericht, in 1969 werd opgenomen in de Congregatie 
voor de Goddelijke Eredienst, en als opdracht had de bepalingen van de 
Constitutie over de Liturgie uit te voeren. Zij bestond uit een veertigtal 
leden, voornamelijk bisschoppen, en een grote groep consultoren. 
Voorzitter was in de eerste periode kardinaal G. Lercaro, secretaris was 
A. Bugnini. Het werk ter voorbereiding van de herziene liturgische 
boeken werd over 42 werkgroepen of ‘coetus’ verdeeld. Zo werkte bijv. 
coetus X aan de Ordo Missae en coetus XI aan het lectionarium. De 
besluiten van de Raad verschenen in Notitiae. 
 
consistoriegebed: gebed van de predikant en de ouderlingen (de 
kerkeraad) in de consistoriekamer (te vergelijken met de sacristie) vóór 
de aanvang van de liturgische dienst. 
 
Constitutie over de heilige Liturgie: het eerste decreet van het Tweede 
Vaticaans Concilie uitgevaardigd op 4 december 1963 ook bekend als 
Sacrosanctum Concilium naar de Latijnse beginwoorden. Eén van de 
sleutelwoorden was actieve deelname. Het vroeg o.m. om een herziening 
van de liturgische boeken, de invoering van de landstaal, de bevordering 
van de gemeenschappelijke viering, de aanpassing aan de eigen aard der 
volkeren, een ruimer gebruik van de Schrift, de terugkeer naar de bronnen 
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van de liturgie, een algemene vereenvoudiging. 
 
consubstantiatie: theologische term o.m. gebruikt door M. Luther om 
anders dan de transsubstantiatie de aanwezigheid van Christus in de 
eucharistische gaven te verstaan. Men stelt dat de substantie van Christus’ 
lichaam en bloed tezamen (con) aanwezig zijn met de substantie van 
brood en wijn. Deze aanwezigheid zou verder maar duren van de 
consecratie tot en met de communie. 
 
conventsmis: de plechtige dagelijkse eucharistieviering van de gehele 
kloostergemeenschap die gehouden is aan de viering van het getij-
dengebed in het koor. 
 
Corbie: benedictijnenabdij aan de Somme (F), waar de eerste eucha-
ristiestrijd te lokaliseren is, opgeheven in 1790. 
 
corporale: vierkante witlinnen doek die op het altaar wordt gespreid en 
waarop brood en beker worden geplaatst (naam afgeleid van >corpus=: 
lichaam van Christus); wanneer het niet gebruikt wordt is het in negenen 
gevouwen en (vroeger) bewaard in de bursa en zo meegedragen door de 
priester naar het altaar. 
 
corpus: (let.: lichaam) 1. het Christusbeeld op het kruis; 2. de 
lichamelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistieviering; 3. 
een verzameling kerkelijke voorschriften en geschriften. 
 
Cranmer, Thomas (1489-1556): aartsbisschop van Canterbury ten tijde 
van Hendrik VIII en de stichting van de Kerk van Engeland, ontwerper 
van de eerste twee versies van het Book of Common Prayer. 
 
credenstafel: tafel nabij het altaar waarop de voorwerpen die nodig zijn 
voor de viering worden geplaatst. 
 
credo: (let. ik geloof) andere benaming voor geloofsbelijdenis, naar het 
Latijnse beginwoord. 
 
crucifix : (let. aan het kruis gehecht) kruisbeeld waarop het lichaam van 
Jezus (corpus genoemd) is aangebracht. 
  
crypte: ondergrondse ruimte in (vooral) romaanse kerken, vaak met 
relikwieën van de patroonheilige. 
 
cultus: verering, eredienst. 
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cursus: verdeling van de psalmen over de getijden gedurende de week, 
teruggaande op Benedictus van Nursia. 
 
custodia: binnenin verguld doosje voor het bewaren van de lunula met de 
heilige hostie. 
 
Cyrillus van Jeruzalem (313-387), bisschop van Jeruzalem sinds 349, 
bekend om zijn Mystagogische Catechesen, een reeks onderrichten voor 
de pasgedoopten. Hier vinden we o.m. een beschrijving van de 
initiatieliturgie, de oproep om bij het communiceren “van de linkerhand 
een troon te maken voor de rechterhand om aldus de Koning te 
ontvangen”, het belang van de epiclese. Had een grote invloed op de 
ontwikkeling van de liturgie van de Goede Week. 
 
 
 

D  
 
dag des Heren: 1. andere benaming voor de zondag; 2. dag van de 
wederkomst van Christus. 
 
dageraadsmis: zie Kerstmis. 
 
dagmis: zie Kerstmis. 
 
dagsluiting: zie completen. 
 
dalmatiek: het bovenste liturgische gewaad van een diaken. 
 
Daniélou, Jean (1905-1974): Frans jezuïet, herontdekte de patristieke 
exegese van bijbel en liturgie; cf. zijn boek ‘Bible et Liturgie’ (Parijs, 
1962). 
 
dans, liturgische: dans als onderdeel van de officiële liturgie. Tradi-
tioneel onderdeel van de Syrische liturgie bij het zingen van psalmen. In 
de Zaïrese mis o.m. door heel de gemeenschap bij het zingen van het 
Gloria en door de bedienaren rond het altaar bij de bewieroking. Vandaag 
wordt hieromtrent geëxperimenteerd binnen de westerse Romeinse ritus 
uitgaande van het feit dat de hele mens bij de viering dient te worden 
betrokken, binnen een meer ‘beweeglijke’ liturgie. 
 
declaratieve taal: taalvorm waarbij de spreker een absolute uitspraak 
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doet, iets als echt verklaart. Gericht naar de gelovigen en niet als gebed 
tot God, zoals in de Byzantijnse doopformule: “De dienaar Gods N. 
wordt gedoopt in de naam van de Vader...”. 
 
decreet: (let. besluit, beslissing) beslissing van de bevoegde officiële 
kerkelijke leiding (bijv. de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst) 
waardoor bepaalde gebruiken o.m. op het liturgisch domein bindend 
worden voorgeschreven. 
 
dedicatio: vroegere Latijnse benaming voor kerkwijding. 
 
dekaloog: (let. tien woorden) de voorlezing van de ‘tien geboden’ als 
onderdeel van de calvinistische en anglicaanse eredienst, soms vervangen 
door de ‘hoofdsom van de Wet’ (Summary of the Law) of zelfs door het 
Kyrie en het Gloria. 
 
depositio: het leggen van de relieken in het sepulchrum. 
 
deprecatieve taal: de ‘gebeds’ (= deprecatio) vorm van een liturgische 
tekst waarin God rechtstreeks wordt aangesproken. Bijv.: “Heer, zegen 
deze ringen...” 
 
Dêr-Balyzeh: papyrus uit de 6de eeuw, gevonden in de ruïne van een 
koptisch klooster, bevat o.m. een zeer oud eucharistisch gebed in het 
Grieks. 
 
derde, zevende, dertigste: gewoonte om op de derde, zevende en 
dertigste dag na het overlijden of de begrafenis eucharistie te vieren tot 
intentie van een overledene. 
 
dertiendag: benaming voor het feest van driekoningen (epifanie), 
gevierd op de dertiende dag na Kerstmis. 
 
deurwachter: ostiarius, eerste van de vroegere lagere wijdingen als 
voorbereiding op de priesterwijding.  
 
devotie: (let.: toewijding) vroomheid, godsvrucht; 1. uiting van 
gerichtheid op een bepaald geloofsmysterie; 2. door de Kerk erkende 
godsvruchtige handeling rond een bepaald object of persoon die naar God 
verwijst (H.-Hartdevotie, Mariadevotie, enz.). 
 
devotionalia: het geheel van kruisen, beelden, prenten, devotieboeken 
die gebruikt worden bij de devotie-oefeningen, die soms worden 
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gezegend. 
 
diaken: heeft in de geschiedenis van de kerk een tweevoudige functie: 
verzorger van de armen en liturgisch medewerker van de voorganger. In 
reformatorische kerken kwam vooral de eerste functie tot ontwikkeling, in 
de ander kerken vooral de tweede. In de Romeinse liturgie is het de eerste 
stap in de drieledige structuur van het wijdingssacrament. De liturgische 
functie van de diaken bestaat dan in het assisteren van de voorganger, de 
lezing van het evangelie, de bediening van de beker, te dopen, het 
huwelijk in te zegenen, het viaticum toe te dienen en de uitvaartliturgie 
(zonder eucharistieviering) te leiden; men kan thans diaken worden 
gewijd zonder priester te worden. 
 
Didachè: (let. onderricht) ‘Leer der twaalf apostelen’, belangrijke 
verzameling instructies voor catechese en liturgie ontstaan tegen het einde 
van de eerste eeuw in Syrië. Bevat gegevens over doop, vasten en gebed, 
viering van agapè en eucharistie, zondagviering en ambt. 
 
Didascalia Apostolorum: (let. leer der apostelen) Noord-Syrisch 
kerkelijk-liturgisch voorschriftenboek van ca. 230, gebaseerd op de 
Didachè. 
 
Dienstboek van de Nederlandse Hervormde Kerk: bundeling van de 
‘orden van dienst’ en ‘formulieren’ voor de eredienst. 
 
dienst van het Woord: tweede deel van de eucharistieviering waarin het 
Woord van God centraal staat, op zondag bestaande uit: eerste lezing, 
antwoordpsalm, tweede lezing, alleluia, evangelie, homilie, 
geloofsbelijdenis, en voorbede. De lezingen worden voorgedragen aan de 
ambo. 
 
dies dominica: dag van de Heer, officiële Latijnse benaming voor 
zondag, de dag waarop Jezus verrees en door de Vader ten volle tot Heer 
en Christus werd aangesteld. Deze benaming vinden we terug in de 
romaanse talen: domenica, domingo, dimanche. 
 
dies irae: sequentia in de requiemmis volgens het Tridentijns missaal 
waarvan het eerste vers luidde: “Dag van gramschap, die dag die de 
wereld tot as zal maken, zoals David en Sibylla getuigden”. Weggelaten 
in de vernieuwde uitvaartliturgie omdat dit ingaat tegen het verrij-
zenisgeloof. Nam een belangrijke plaats in de Requiemmissen van 
beroemde componisten. 
 



 
 
34 

diptieken: tweedelig plankje waarop de namen werden genoteerd van 
hen die tijdens het eucharistisch gebed herdacht moesten worden. 
 
Directorium voor de eucharistievieringen met kinderen: Romeins 
document uit 1973 met aandachtspunten en mogelijke aanpassingen voor 
eucharistievieringen met kinderen of waar de grootste groep uit kinderen 
bestaat. 
 
Directorium voor de Nederlandse kerkprovincie: jaarlijkse uitgave in 
Nederland die sinds 1969 de aparte directoria van de verschillende 
bisdommen en kloostergemeenschappen vervangt. Het geeft voor iedere 
dag aan welk misformulier en getijdengebed men dient te gebruiken. 
 
disciplina arcani: oude kerkelijke praktijk die verbood om de voor-
naamste liturgische vieringen bekend te maken aan ongelovigen en zelfs 
aan doopleerlingen; na de doop werd men dan ingeleid in het verloop en 
de betekenis van de liturgie door bijv. de mystagogische catechese. 
 
diskos: pateen in de Byzantijnse ritus, ligt niet op de kelk maar staat op 
een eigen voet ernaast. 
 
Dix, Gregory (1901-1952), Brits anglicaans monnik, belangrijk litur-
giewetenschapper, auteur van o.m. ‘The Shape of the Liturgy’ (West-
minster, 1945). 
 
dodenliturgie: oudere benaming voor ‘liturgie rond het sterfbed’ en als 
dusdanig het geheel van het afleggen van de dode, de dodenwake, de 
uitvaart, de begrafenis of crematie, het jaargetijde en de gedachtenis van 
alle overledenen op Allerzielen. 
 
dodenofficie: het getijdengebed dat zich naast en deels uit het psalm-
gebed rond de overledene ontwikkelde en vooral op de gedenkdag van 
een dode werd verricht naast het getijdengebed van de dag. 
 
doksaal: architectonische tribune als afsluiting tussen koor en schip in 
een kerk, waar voorheen de zangers plaatsnamen, ook jubee genoemd. 
 
dom: (Lat.: domus = huis) benaming die ook gebruikt wordt voor de 
bisschopskerk of kathedraal, ook wel voor kapittelkerken. 
 
D.O.M: afkorting van ‘Deo optimo maximo’ = (toegewijd) aan de 
voortreffelijkste en hoogste God. Wordt soms op christelijke gebouwen 
en cultusvoorwerpen aangetroffen. 
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Donck, Emiel Van der (1902-1985): Limburgs priester, van 1947 tot 
1977 redactielid van Tijdschrift voor Liturgie, waarin hij talrijke artikelen 
schreef vooral over kerkbouw en -inrichting, meest bekende werk ‘Pa-
rochieliturgie’ (Antwerpen 1942). 
  
donkere metten: zie tenebrae. 
 
Doop van de Heer: zie Epifanie. 
 
doopbeloften, hernieuwing van: net vóór de eigenlijke doop verzaakt 
men aan het kwaad en spreekt men zijn geloofsbelijdenis uit waardoor 
men als christen wil leven; bij de vormselviering van wie als kind is 
gedoopt gaat aan de handoplegging en zalving de hernieuwing van de 
doopbeloften vooraf; onderdeel van de liturgie van de paaswake, waar de 
hele vierende gemeenschap haar doopbeloften hernieuwt. 
 
doopformule: de kernwoorden die bij de doopviering worden 
uitgesprokene: “N., ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de 
heilige Geest”. 
 
doopgelofte: de protestantse benaming voor wat in de katholieke kerk 
doopbelofte wordt genoemd; onder doopgelofte wordt in de protestantse 
kerken gedoeld op wat God belooft aan de gedoopten (Hand 2,38-39). 
 
doopkaars: kaars die tijdens de doopviering ontstoken wordt aan de 
paaskaars en erop wijst dat de gedoopte het licht van Christus heeft 
ontvangen en geroepen is dit uit te stralen. Zinvol is het deze kaars weer 
te gebruiken bij het vormsel of de eerste communie, eventueel in het 
stervensuur. 
 
doopkapel: zie baptisterium. 
 
doopkleed: sinds de 4de eeuw trokken de dopelingen na hun onder-
dompeling in het water een wit kleed aan dat ze op de tweede paaszondag 
(beloken Pasen) weer aflegden; ook bij de kinderdoop wordt een wit 
kleed opgelegd als symbool van de nieuwe mens, bekleed met Christus. 
 
doopleerling: zie catechumeen. 
 
doopnaam: naam die men krijgt bij het doopsel. Volgens de traditie is dit 
de naam van een heilige onder wiens bescherming men wordt geplaatst 
en/of die als voorbeeld van christelijk leven voor de dopeling mag gelden. 
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doopschelp: schelpje waarmee bij de doop water uit de doopvont wordt 
geschept en over het hoofd van de dopeling wordt gegoten. 
 
doopsel: het eerste en noodzakelijke sacrament waardoor men in geloof 
binnentreedt in het paasmysterie van de Heer, herboren wordt tot het 
nieuwe leven en behoort tot de Kerk, het volk van God en dat in de kerk 
wordt toegediend door onderdompeling of overgieting met water, terwijl 
op basis van Mt 28,19 wordt gezegd: ‘N, ik doop je in de naam van de 
Vader en de Zoon en de heilige Geest’. Aanvankelijk en sinds Vaticanum 
II voor volwassenen vormde dit één geheel met het vormsel en de eerste 
deelname aan de eucharistie, samen de initiatiesacramenten genoemd. 
Door de doop deelt men in het gemeenschappelijk priesterschap van de 
gelovigen. Het d. wordt bij voorkeur tijdens de paaswake of op zondag 
gevierd. 
 
dooptuin: tuin betekent oorspronkelijk omheining. De dooptuin is in 
(oudere) protestantse kerken de door het doophek omheinde ruimte 
rondom de kansel. 
 
doopvont: vaak versierd bekken op voet in de doopkapel of in het 
kerkgebouw waarin het doopwater wordt gegoten en waarin of waarboven 
wordt gedoopt; oorspronkelijk was dit een heus bassin in de vloer van de 
doopruimte of baptisterium. Vandaag wordt dit in een aantal kerken weer 
voorzien. 
 
doopwater: buiten de Paastijd wordt het water voor het doopsel tijdens 
de viering zelf gewijd in tegenstelling tot de periode vóór Vaticanum II 
toen heel het jaar met doopwater, gewijd tijdens de paaswake en bewaard 
in de doopvont, diende te worden gedoopt. 
  
doulia: gebeden en devoties tot de heiligen, ter onderscheiding van 
latria, de eredienst die enkel God toekomt. 
 
doxologie: lofprijzing. 1. op het einde van psalmen en hymnen; 2. vooral 
op het einde van het eucharistisch gebed; 3. op het einde van het Onze 
Vader: “Want van U is het koninkrijk...”; 4. ook het Gloria kan als 
uitgewerkte doxologie worden gezien. 
 
drempelgebed: benaming vaak gebruikt in de protestantse eredienst om 
het voorbereidingsgebed aan te duiden dat door de voorganger en de 
gemeente in beurtspraak wordt gebeden. 
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Drie-eenheidszondag: op de zondag na Pinksteren wordt het feest 
gevierd van de goddelijke drie-eenheid als dankbaar terugblikken op het 
voltooide heilsmysterie, gevierd door Kerstmis, Pasen en Pinksteren. 
Rome heeft zich lange tijd tegen dit feest verzet en het pas in 1334 voor 
de hele westerse kerk verplicht gesteld. Men stelde dat de goddelijke drie-
eenheid in elke eucharistie wordt herdacht. De Romeinse liturgie spreekt 
thans van hoogfeest van de heilige Drie-eenheid. In de lutherse traditie 
werden de zondagen geteld vanaf Drie-eenheidszondag (ook Trinitas 
genaamd). In de Romeinse traditie telde men tot aan de 
kalenderhervorming van 1969 de zondagen vanaf Pinksteren. 
 
Driekoningen: populaire benaming voor Epifanie. Mt 2 spreekt niet over 
koningen noch over een drietal, wel over drie gaven; Origines (3de eeuw) 
spreekt over drie magiërs omwille van de drie geschenken; Caesarius van 
Arles (6de eeuw) spreekt het eerst over koningen; de namen Caspar, 
Melchior en Balthasar dateren uit de 9de eeuw; de verering is te 
verbinden met het overbrengen van hun ‘gebeente’ naar Keulen in 1164; 
rond dit feest bestaan volkse gebruiken gecombineerd met Germaanse 
midwinterfeesten. 
 
Duchesne, Louis (1843-1922): Frans kerkhistoricus en liturgist, 
publiceerde o.m. een historisch-kritische uitgave van het Liber Ponti-
ficalis en het Martyrologium Romanum en vooral het voor de liturgie-
wetenschap baanbrekende werk ‘Origines du culte chrétien’ (1899). 
 
duivelbezweerder: zie exorcist. 
 
Durandus, Gulielmus (1230-1296), bisschop van Mende, belangrijk 
canonist en liturgist, samensteller van ‘Rationale divinorum officiorum’, 
een bundeling (summa) van de middeleeuwse liturgische informatie, en 
vooral het naar hem genoemde Pontificale. 
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E  
 
ecclesia: (let. vergadering) kerk, vooral als gemeenschap; liturgisch 
vooral als ‘tot eredienst samengeroepen geloofsgemeenschap’. 
 
Ecclesia Orans: (let.: de biddende Kerk) 1. liturgisch tijdschrift 
uitgegeven door het Romeins liturgisch instituut Sant’Anselmo; 2. 
boekenreeks in de eerste helft van de 20ste eeuw uitgegeven door de abdij 
van Maria Laach. 
 
editio typica: officiële Latijnse uitgave van de liturgische boeken op 
basis waarvan de eigen vertaalde boeken worden gemaakt. 
 
eerste communie: oorspronkelijk en in de herstelde initiatieviering voor 
volwassenen sluit de eerste deelname aan de eucharistie aan bij doop en 
vormsel. Bij de kinderdoop wordt sinds de 12de eeuw de e.c. uitgesteld 
tot de ‘jaren van verstand’. Paus Pius X bepaalde in 1910 door het 
decreet Quam singulari dat dit rond 7 jaar is. Sindsdien is de e.c. een 
eigen parochiële viering geworden. 
 
eerste dag van de week: oudste benaming voor zondag; dag waarop 
christenen samenkomen om wekelijks het paasmysterie van de Heer te 
vieren omdat op de eerste dag van de joodse weekindeling Jezus 
verschenen was aan zijn leerlingen (Joh 20, 1-10; Lc 24,13-35). 
 
eerste lezing: de eerste lezing tijdens de dienst van het Woord op 
zondagen en feestdagen genomen uit het Oude Testament, behalve in de 
paastijd wanneer gelezen wordt uit de Handelingen der Apostelen. 
 
eerste vrijdag: devotiepraktijk die erin bestaat de eucharistieviering bij te 
wonen en te communiceren op de eerste vrijdag van negen 
opeenvolgende maanden, te verbinden met de H.-Hartdevotie. 
 
eerste zaterdag: devotiepraktijk waarbij men om, zoals zij bij haar 
verschijning te Fatima in 1917 zou hebben beloofd, Maria’s bijzondere 
bijstand te verwerven communiceert op de eerste zaterdag van vijf 
opeenvolgende maanden. 
 
eeuwigdurende aanbidding: het geloof dat de geconsacreerde hostie het 
Lichaam van Christus blijft ook na de viering van de eucharistie heeft 
geleid tot de aanbidding van het sacrament (het Allerheiligste genoemd) 
bewaard in het tabernakel. E.a. bestaat in een ononderbroken aanbidding 
van het uitgestelde sacrament door een daartoe gestichte congregatie of 
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wanneer om beurten in een bepaalde kerk van een bepaald gebied de hele 
dag door aanbidding wordt gehouden. 
 
effeta: (let. ga open) nadat deze ritus tot een exorcisme was geworden 
waarbij oren en neus met speeksel werden bevochtigd, worden thans  
oren en mond aangeraakt als deel van 1. de verklarende riten bij de 
kinderdoop om uit te drukken dat het kind spoedig het Woord van God in 
zich mag opnemen en het belijden; 2. de laatste voorbereidende riten op 
Paaszaterdag voor de christelijke initiatieviering van volwassenen om uit 
te drukken dat zij die het geloof hebben vernomen het ook mogen 
belijden. 
 
Egeria (ca. 350-400): Spaanse kloosterzuster die tussen 380 en 385 
Jeruzalem bezocht en in haar reisverslag (Itinerarium Aetheriae) 
informatie geeft over (vooral) de liturgie van de Goede Week. 
 
eigen der heiligen: zie sanctorale. 
 
eigen van de mis: zie proprium missae. 
 
eisodos: (let. intrede) ceremonie in de Byzantijnse liturgie; tijdens de 
Grote Intocht worden bij het begin van de mis der gelovigen (eucha-
ristische dienst) de bereide gaven plechtig naar het altaar gedragen, vanuit 
het priesterkoor door de linker zijdeur tot vóór de iconostasis en door de 
koninklijke poort naar het altaar. Dit stelt ook Jezus’ kruisweg voor. 
Tijdens de Kleine Intocht wordt het evangelieboek bij het begin van de 
mis der doopleerlingen (Woorddienst) langs dezelfde weg gedragen. Dit 
stelt de komst van Gods Woord op aarde voor. 
 
ektenie: reeks smeekbeden door de diaken voorgedragen in de By-
zantijnse liturgie en door korte aanroepingen van de gelovigen beant-
woord, zoals “Heer, ontferm U”, “Geef het, Heer”. 
 
electus: 1. doopleerling die na het catechumenaat is ‘uitgekozen’ om deel 
te nemen aan de laatste voorbereiding in de Veertigdagentijd om tijdens 
de paaswake te worden gedoopt; 2. benaming voor een priester die door 
de H. Stoel tot bisschop benoemd is maar de bisschopswijding nog niet 
heeft ontvangen. 
 
elevatie: 1. opheffing van de gaven gedurende de eucharistieviering. 
Vroeger werd de e. na de consecratie ‘grote’ en bij de slotdoxologie van 
de canon ‘kleine’ e. genoemd omwille van de relatieve hoogte van de 
opheffing. Thans wordt de e. bij de slotdoxologie als voornaamste 
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beschouwd. 2. de Latijnse term ‘elevatio’ wordt ook gebruikt voor de 
verheffing van de relieken uit het graf. 
 
embolisme: inlas in een gebed of uitbreiding ervan, bijv. “Verlos ons...” 
na het Onze Vader, vóór de doxologie “Want van U...”.  
 
engel des Heren: zie angelus. 
 
engelenmis: mis ter ere van de engelen, vooral bij de uitvaart van 
kinderen onder de zeven jaar. 
 
Ephemerides Liturgicae: belangrijk liturgisch tijdschrift, sinds 1887 
uitgegeven door de lazaristen te Rome, oorspronkelijk sterk rubricistisch, 
later ook liturgiehistorisch en pastoraalliturgisch geïnteresseerd. 
 
epiclese: 1. algemeen: afsmeking van de Geest tot heiliging van personen 
of zaken; 2. tijdens het eucharistisch gebed tot heiliging van brood en 
wijn opdat ze voor ons Lichaam en Bloed van de Heer zouden zijn (= 
consecratie-epiclese) en opdat wij die brood en wijn gaan nuttigen zouden 
geheiligd worden om aldus het ‘kerkelijk lichaam’ van de Heer te zijn (= 
communie-epiclese).  
 
Epifanie: Openbaring van de Heer, hoogfeest op 6 januari (of op zondag 
tussen 2 en 8 jan.), ook Driekoningen genoemd. E. betekende in de 
oudheid de zichtbare verschijning van de godheid of het bezoek van de 
keizer aan een stad. In het oosten het oorspronkelijk geboortefeest van 
Christus, tegelijk met het bezoek van de wijzen, zijn doopsel en eerste 
wonder te Kana als vormen van zijn ‘verschijning’ of ‘openbaring’. In het 
westen sinds de 4de eeuw naast Kerstmis overgenomen als feest der 
openbaring. Het feest van Jezus’ doopsel wordt er nu gevierd op de 
zondag na Openbaring. 
 
epistel: (let. brief) benaming voor de nieuwtestamentische brieven van 
Paulus, Johannes, enz.; in het Tridentijns missaal de benaming van de 
eerste lezing (naast het evangelie als tweede), meestal genomen uit de 
brieven van de apostelen. 
 
epistelzijde: de rechterkant van het altaar gezien vanuit het kerkschip, 
waar voorheen het epistel werd gelezen. 
 
epistolarium: boek met de niet-evangelische lezingen tijdens de 
eucharistieviering, thans vervangen door het lectionarium. Zie ook 
evangeliarium. 
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epitaaf: grafschrift; gedenkteken ter nagedachtenis van een overledene, 
bestaande uit een stenen, metalen of houten plaat die is aangebracht tegen 
de binnen- of buitenmuur of een pijler van de kerk; voorstelling van 
Christus in het graf met de wenende vrouwen.. 
 
epitrachelion: stool zoals gedragen door de priesters in de Byzantijnse 
ritus, waarbij de twee uiteinden verbonden zijn door een gemeen-
schappelijke hoek. 
 
eredienst: de uitdrukking van eer, hulde, dankbaarheid, erkenning en 
toewijding tegenover God in een gemeenschappelijk of persoonlijk 
spreken of handelen. De christelijke eredienst richt zich tot God de Vader 
in, met en door Christus in de eenheid van de heilige Geest. 
 
Ethiopische ritus: zie Alexandrijnse ritus. 
 
eucharistie: (let. dankzegging) dankbare gedachtenisviering van het 
paasmysterie van de Heer, zoals Hij het de geloofsgemeenschap heeft 
opgedragen tijdens het Laatste Avondmaal. Ook de geconsacreerde gaven 
van brood en wijn worden sinds de Didachè en Justinus e. genoemd. 
 
eucharistiestrijd: term ter aanduiding van de moeilijkheden die de 
Germaans-Frankische theologen hadden om zich de aanwezigheid van 
Christus in de eucharistie voor te stellen; meer bepaald in de 9de eeuw 
verdedigde abt Paschasius Radbertus van de abdij Corbie een nogal sterk 
fysieke en de monnik Ratramnus een nogal symbolische aanwezigheid 
van Christus’ lichamelijkheid in de eucharistie; de moeilijkheden stelden 
zich nog scherper in de 11de eeuw tussen Berengarius van Tours en 
Lanfranc van Le Bec, wat nadien leidde tot de transsubstantiatieleer. 
 
eucharistische dienst: de eucharistieviering wordt opgebouwd uit vier 
delen: de openingsritus, de dienst van het woord, de eucharistische 
dienst en de slotritus. De e.d. is verder ingedeeld in: bereiding der gaven, 
eucharistische dienst, communieritus. 
 
eucharistische duif: ciborie in de vorm van een metalen duif die vroeger 
boven het altaar hing. 
 
eucharistische kruistocht: vereniging in 1920 gesticht in de abdij van 
Averbode die vooral onder impuls van Edward Poppe, binnen de bredere 
eucharistische beweging, haar leden, vooral kinderen, wou helpen tot een 
voorbeeldig christelijk leven door het veelvuldig bijwonen van de mis en 
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een veelvuldiger communiceren. 
 
eucharistisch gebed: het grote gebed tijdens de eucharistieviering waarin 
gedachtenis, dankzegging, lofprijzing en smeking centraal staan. Het is 
opgebouwd uit: inleidende gebedsdialoog, prefatie, sanctus, consecratie-
epiclese, instellingsverhaal, anamnese, opdracht, communie-epiclese, 
smeekbede, slotdoxologie. Waar het oosten meerdere anaforen kende, 
had de Romeinse traditie eeuwenlang één e.: de Romeinse canon. Sinds 
Vaticanum II bevat het Romeins missaal verschillende oudere en nieuwe 
e., waarvan sommige aangepast zijn aan kinderen. 
 
euchologion: in de Byzantijnse ritus bevat dit boek de priestergebeden 
voor de getijden, de eucharistieviering, de sacramenten en de 
voornaamste zegeningen; is te vergelijken met het Romeinse sacra-
mentarium. 
 
euchologion van Serapion: verzameling gebeden toegeschreven aan 
Serapion (ca. 350), bisschop van Thmuis in Egypte; bevat naast wij-
dingsgebeden, een gebed voor de zegening van de olie, ook een be-
langrijk eucharistisch gebed, de anafoor van Serapion. 
 
eulogie: gewijd brood dat na de eucharistieviering werd uitgedeeld ter 
vervanging van de communie, mogelijk in navolging van het Byzantijnse 
antidoron. 
 
evangeliarium: rijkelijk versierd boek met de evangelieteksten ten 
dienste van de eucharistieviering. 
 
evangelieprocessie: tijdens de woorddienst het plechtig overbrengen van 
het evangeliarium van het altaar naar de ambo, begeleid met kaarsen, 
terwijl men het alleluja zingt. 
 
evangeliezijde: linker kant van het altaar gezien vanuit het kerkschip 
waar voorheen het evangelie werd gelezen. 
 
ex opere operantis: (let. door het werk van de handelende) uitdrukking 
om te spreken over de werkdadigheid van een sacrament door te 
verwijzen naar de subjectieve hoedanigheid van de bedienaar en het 
geloof van de ontvanger. 
 
ex opere operato: (door het gestelde werk) uitdrukking om te spreken 
over de werkdadigheid van een sacrament door te verwijzen naar de 
objectieve werkdadigheid van het sacrament door het stellen van de 
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rituele handeling. Bedoeling was aanvankelijk de uitwerking of garantie 
van het bewerken van de goddelijke genade niet te laten afhangen van de 
heiligheid van de bedienaar. Daar dit soms als magisch kan worden 
geïnterpreteerd spreekt men ook van ‘ex opere operantis Christi’. 
 
exorcisme: bezwering, gebed tot uitdrijving van de duivel. 
 
exorcist: duivelbezweerder, derde van de vroegere lagere wijdingen. 
 
expositie: uitstelling van het eucharistisch brood in een monstrans of een 
ciborie ter verering door de gelovigen, vaak beëindigd met een zegen met 
het sacrament. 
 
expositietroon: plaats die vaak boven het altaar voorzien was voor de 
uitstelling of expositie van het sacrament. 
 
exsultet: (let. jubele) hymne tijdens de paaswake nadat de paaskaars is 
aangestoken en het kerkgebouw is binnengebracht, waarin plechtig de 
verrijzenis van de Heer wordt verkondigd (praeconium paschale), 
toegeschreven aan Ambrosius. 
 
ex voto: (let. krachtens belofte) symbolisch voorwerp (bijv. wassen been) 
opgehangen in een heiligdom of bedevaartsplaats als dankzegging voor 
een verworven gunst (bijv. genezing). 
 
 
 

F  
 
Faith and Order: commissie binnen de Wereldraad van Kerken die zich 
onder meer bezighoudt met de eredienst. 
 
faldistorium : (let. vouwstoel) stoel zonder rugleuning in de vorm van 
een vouwstoel in de kathedraal waarop de bisschop zit wanneer hij niet 
op de cathedra kan plaatsnemen omdat een hogere geestelijke aanwezig 
is of wegens de aard van de viering (bijv. Goede Vrijdag). 
 
fano: soort amict, versierd met rode en gouden banden, voorheen door de 
paus gedragen over de albe en gedeeltelijk over het kazuifel gedurende 
een pontificale mis. 
 
feest: waar voorheen een ingewikkelde rangorde bestond in de soorten 
feesten gedurende het liturgisch jaar, kent men sinds Vaticanum: hoog-
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feest (sollemnitas), feest (festum) en gedachtenis (memoria), die dan 
verplicht of vrij kan zijn. 
 
felonion: bovenkleed van de priester in de Byzantijnse liturgie, te 
vergelijken met het kazuifel. 
 
fenestella: venstertje in het vroegchristelijk altaar met uitzicht op het 
martelaarsgraf waarop het altaar vaak was gebouwd.  
 
feria: Latijnse benaming voor ‘weekdag’, verwijst naar een dag waarop 
er geen ‘feest’ is. 
 
fermentum: in de vroege middeleeuwen partikel van het eucharistisch 
brood dat door de paus geconsacreerd en door de diakens of andere 
bedienaren gebracht werd naar de eucharistievieringen die elders in Rome 
werden gevierd en tijdens de vermengingsritus in de kelk werd gelegd als 
symbool van eenheid. 
 
ferula: pauselijke kruisstaf. 
 
festa mobilia: feesten die op veranderlijke dagen vallen, bijv. Pasen, 
tegenover feesten die op een vaste dag vallen, bijv. Kerstmis (25 
december). 
 
filigraan :  fijn gouden of zilveren vlechtwerk ter versiering van kerkelijk 
vaartwerk. 
  
fistula: buisje uit edel metaal en van handvat voorzien waarmee de 
geconsacreerde wijn kan worden genuttigd. 
 
flambouw: (eigenlijk: fakkel) stok of metalen stang, waarop een dikke 
kaars staat, meestal in een lantaarn geplaatst, gebruikt bij processies en 
(voorheen) bij het brengen van de ziekencommunie. 
 
forma: de bepalende kernwoorden die samen met de materia volgens de 
scholastieke sacramententheologie de noodzakelijk minimale 
voorwaarden waren om van een sacrament te kunnen spreken; bijv. de 
woorden “N., ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de 
heilige Geest” bij het doopsel. 
 
frontaal : zie antependium. 
 
fylacterium : reliekhouder, om de hals gedragen. 
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G  
 
Gallicaanse liturgie (of ritus): liturgie zoals deze gevierd werd in Gallië 
in de periode voordat de Karolingers de Romeinse liturgie oplegden in 
hun gewesten. Weinig informatie vinden we in de geschriften van 
Caesarius van Arles (470-542), Gregorius van Tours (538-594), enkele 
documenten van Gallische concilies en enkele onvolledige lectionaria. 
 
Gaudete: (let. verblijdt u) derde zondag van de advent, naar het be-
ginwoord van de vroegere introïtus; op die zondag kunnen de paarse 
gewaden vervangen worden door rose. 
 
gavenprocessie: het plechtig aanbrengen van de gaven van brood en wijn 
bij het begin van de eucharistische dienst, eventueel gecombineerd met 
de geldcollecte en andere gaven voor de noodlijdenden. 
 
gebaar: kan samen met de houding een lichamelijke uitdrukking van 
onze eredienst zijn vooral ook wanneer het gemeenschappelijk gebeurt, 
bijv. maken van het kruisteken, handen vouwen, armen spreiden, hoofd 
buigen, enz. 
 
gebed des Heren: Onze Vader, het gebed dat Jezus zijn leerlingen 
leerde.. 
 
gebed na de communie: presidentieel gebed dat de voorganger, nadat 
allen gecommuniceerd hebben en na een moment van stilte, uitspreekt, 
waarin onze dankbaarheid wordt uitgedrukt en gevraagd wordt om de 
vruchten van het gevierde mysterie; de gelovigen maken zich dit gebed 
eigen door hun instemmend amen. 
 
gebed over de gaven: (oratio super oblata) één van de presidentiële 
gebeden, gezegd als afsluiting van de bereiding der gaven, onmiddellijk 
voorafgaande aan het eucharistisch gebed, vroeger secreta genoemd. 
 
gebed over het volk: zie oratio super populum. 
 
gebeden der stervenden: zie commendatio animae. 
 
gebedshoudingen: lichaamshoudingen die de voorganger en/of de 
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gemeenschap aannemen tijdens het gebed. Zo zijn er: de orantehouding, 
waarbij de handen geopend naar boven en licht naar voren worden 
gestrekt, het knielen, de buiging, het maken van het kruisteken, het 
rechtopstaan bij het evangelie en tijdens het eucharistisch gebed, de 
handoplegging, het kussen van het altaar, enz. 
  
gebedsweek: internationale en interkerkelijke week (19-25 januari) 
waarbij bijzonder gebeden wordt voor de eenheid onder de christenen. 
 
Gedaanteverandering, feest van de: zie Transfiguratie. 
 
gedachtenis: (memoria) buiten de hoogfeesten en feesten kent de huidige 
Romeinse liturgie enkel gedachtenissen (de vroegere feesten van derde 
rang), waarvan een aantal verplicht en de overige vrij zijn. 
 
gedenken: zie anamnese. 
 
gedialogeerde mis: (missa dialogata) eucharistieviering in de tijd vóór 
Vaticanum II onder impuls van de Liturgische Beweging ter bevordering 
van de actieve deelname, waarbij tijdens een gelezen mis de gelovigen 
met de misdienaar luidop (in het Latijn) antwoordden op de gebeden van 
de voorganger. 
 
geestelijke communie: zich intens verenigen met de voorganger op het 
moment van de communie wanneer men niet in staat is om sacramenteel 
te communiceren. Werd vooral gepraktiseerd toen het sacramenteel 
communiceren door de gelovigen om allerlei redenen eerder een 
uitzondering was. 
 
Gelasianum (Vetus): sacramentarium waarvan een unieke kopie uit de 
buurt van Parijs bewaard is van omtrent 750, naar inhoud bestaande uit 
zowel Romeins materiaal dat teruggaat naar het midden van de 7de eeuw 
als Frankische gebedsteksten. Gelasiaans genoemd omdat men vroeger 
dacht dat het dateerde van de tijd van paus Gelasius I (492-496) en 
‘vetus’ (= oud) om het te onderscheiden van de andere ‘gelasiaanse 
sacramentaria’ uit het einde van de 8ste eeuw. 
 
Gélineau, Joseph (1921-1988), Frans jezuïet bekend voor zijn 
toonzetting van de psalmen voor liturgisch gebruik, consultor bij het 
Consilium voor de herziening van de eucharistieviering. 
 
geloofsbelijdenis: credo, de formulering van de hoofdpunten van het 
christelijk geloof; ook genoemd de twaalf artikelen van het geloof; 
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oorspronkelijk ontstaan uit de doopliturgie (vandaar de ik-vorm); wordt 
gebeden tijdens de eucharistieviering op zon- en feestdagen, na de 
homilie en vóór de voorbede. Er bestaan vooral twee vormen: de 
apostolische geloofsbelijdenis (korte vorm) en deze van Nicea-Con-
stantinopel (uitgewerkte vorm). In de regel dient de uitgewerkte vorm 
gebruikt te worden, maar onze bisdommen hebben de toelating om de 
apostolische geloofsbelijdenis te bidden. Een derde credo, het Atha-
nasianum, werd vroeger gebruikt in de anglicaanse liturgie en in het 
brevier. 
 
gemeenschapsmis: benaming voor een wijze van eucharistie vieren die 
ontstond in de dertiger jaren van de 20ste eeuw, waarbij men door een 
dialogeren tussen priester en gelovigen en het samen zingen de actieve 
deelname van de gelovigen wilde bevorderen en het gemeen-
schapskarakter van de viering zo goed mogelijk tot uitdrukking trachtte te 
brengen. Deze benaming is thans minder gelukkig omdat elke 
eucharistieviering een gemeenschapsviering dient te zijn. Zie 
gedialogeerde mis. 
 
Genootschap voor liturgiestudie: het Nederlanse g. werd in 1952 
opgericht door G.C. Laudy en A. Verheul, die eveneens het Vlaamse g. in 
het leven riep. Doel is de liturgiewetenschap te bevorderen en door studie 
mee te werken aan de verdieping van het liturgisch leven. Twee maal per 
jaar komen aldus de liturgisten samen rond een bepaald liturgisch thema. 
 
getijdengebed: het officieel dagelijks gebed van de kerk (niet enkel van 
de clerus), op verschillende uren, waarbij de verschillende tijden van de 
dag worden geheiligd; vroeger genoemd koorgebed, brevier en officie; zie 
canonieke uren. 
 
gewone van de mis: zie ordinarium missae. 
 
g’hāntā: (let. buiging) benaming van de vier gebeden in de oost-syrische 
eucharistische gebeden die gezegd worden met neergebogen hoofd en op 
gedempte toon. 
 
gloria: feestelijke lofzang van heel de vergaderde geloofsgemeenschap 
als onderdeel van de openingsritus van de eucharistieviering, gezongen 
op de zondagen buiten de advent en de veertigdagentijd en op de grote 
feestdagen. Het is opgebouwd uit vier delen: de engelenzang (Lc 2,14), 
de lofzang van God, de aanroeping van Christus in wie Gods heerlijkheid 
is verschenen en een belijdenis van de drie-ene God. 
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godslamp: door olie gevoede lamp die dag en nacht brandt bij het 
tabernakel met de geconsacreerde hosties. 
  
Goede Vrijdag: de dag waarop Christus stierf. De liturgie bestaat uit een 
woorddienst met het lijdensverhaal volgens Johannes en een uitgewerkte 
voorbede, de kruisverering en een communieritus met de hosties 
geconsacreerd op Witte Donderdag. 
 
Goede Week: de week vóór Pasen, ingezet op Palmzondag - passie van 
de Heer, ook genoemd Heilige, Grote of Stille Week. 
 
gotiek: kerkelijke bouwstijl (ca. 1140-1500) gekenmerkt door verticale 
richting, met spitsbogen, kruisribgewelven, pijlers en een schoorstelsel 
van steunberen en luchtbogen, waardoor de muren zo sterk ontlast 
worden dat ze talrijke grote ramen kunnen bevatten. Het schip wordt 
opgebouwd uit drie of vier zones: beneden geven scheibogen op ronde 
zuilen of bundelpijlers vrije doorgang tot de zijbeuken, boven de bogen is 
er vaak een gaanderij of tribune met twee kleinere bogen, daarboven is er 
een tweede, engere gaanderij met telkens drie bogen (triforium), de 
bovenste geleding bestaat uit glasramen. Men slaagt erin het koor met de 
kooromgang en de straalkapellen tot één heldere ruimte te maken. 
 
graduale: 1. benaming in het Tridentijns missaal voor de psalm na de 
eerste lezing, oorspronkelijk gezongen door de psalmist op de trede 
(gradus) van de ambo. 2. boek met de gezangen van de eucharistieviering. 
 
Gregoriaanse zang: de eenstemmige zang in de Latijnse missen zoals 
vele eeuwen gebruikt in de Romeinse liturgie, genoemd naar paus 
Gregorius de Grote. 
 
Gregorianum: sacramentarium samengesteld te Rome omstreeks 630, 
waarvan rond 790 een kopie bezorgd werd door paus Hadrianus I aan 
Karel de Grote, die hem een zuiver sacramentarium van de tijd van paus 
Gregorius I (590-604) (vandaar Gregorianum) had gevraagd om het als 
model te gebruiken voor de verspreiding van de Romeinse liturgie in zijn 
rijk. Deze kopie wordt Hadrianum genoemd. Een verdere aanvulling van 
dit s., Hadrianum met Supplement, werd ca. 810-815 gemaakt door 
Benedictus van Aniane. Andere gregoriaanse sacramentaria zijn bijv. 
deze bewaard te Padua en te Trente. 
 
Gregoriusmis: één van de vele middeleeuwse eucharistische wonder-
verhalen, waarbij de lijdende Christus verscheen aan paus Gregorius de 
Grote (Η 604) terwijl hij de eucharistie vierde en Christus’ bloed uit zijn 
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zijde in de kelk stroomde. 
 
Gregoriusvereniging: vgl. Caeciliavereniging, vereniging ter bevor-
dering van de kerkmuziek gesticht in Nederland in 1878, in België in 
1880. 
  
gremiale: (let. schootdoek) linnen doek gebruikt door de bisschop ter 
bescherming van het kazuifel wanneer hij er zijn handen op laat rusten 
wanneer hij tijdens de pontificale mis gezeten is of wanneer hij olie 
gebruikt, bijv. bij de priesterwijding en de handen van de wijdeling 
worden gezalfd met chrisma. 
 
groet: korte formule bij het begin van een liturgische viering, waarin de 
gemeenschap zegen en vrede namens God wordt toegewenst, vaak 
gebaseerd op een bijbelse tekst, bijv. “Genade zij u en vrede van God 
onze Vader en van de Heer Jezus Christus”. 
 
grote intrede: zie eisodos. 
 
Guardini, Romano (1885-1968): Duits liturgist van Italiaanse afkomst, 
promotor van de Liturgische Beweging, auteur van ‘Vom Geist der 
Liturgie’ (1918), één van de eersten om de gedialogeerde mis in te 
voeren rond 1925. 
 
Guéranger, Prosper (1805-1875): stichter van de hernieuwde bene-
dictijnenorde te Solesmes in 1832, wist de belangstelling voor de viering 
zowel als de studie van de liturgie en de Gregoriaanse zang op te 
wekken, auteur van ‘Institutions liturgiques’ en ‘L’année liturgique’. 
 
Gy, Pierre-Marie (1924-2004): Frans dominikaan, bekend liturgieweten-
schapper, voorheen professor en president van het Institut Supérieur de 
Liturgie (Parijs), consultor tijdens Vaticanum II, betrokken bij de 
herziening van meerdere liturgische boeken, consultor van de Cong-
regatie voor de Goddelijke Eredienst. Zijn belangrijkste artikelen zijn 
gebundeld in ‘La liturgie dans l’histoire’ (Parijs, 1990). 
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H  
 
Hadrianum : zie Gregorianum. 
 
hagiografie: levensbeschrijving van de heiligen. 
 
halleluja: zie alleluja. 
 
hallenkerk: gotische kerk waarvan de zijschepen even hoog en breed zijn 
als het middenschip. 
 
handdruk : 1. De onderlinge handdruk als vorm van vredegroet tijdens 
een liturgische viering; 2. In de reformatorische kerken geven de 
ouderling van dienst en de predikant elkaar een hand aan het begin en 
einde van de dienst als het verlenen en teruggeven van de volmacht tot de 
bediening van het Woord. 
 
handoplegging: gebaar van bijbelse oorsprong (Gen 48,14-16; Hand 
8,17; 2 Tim 1,6), waarbij (meestal) onder gebed de handen (soms één 
hand) over een persoon of een zaak worden uitgestrekt de handpalmen 
naar onder gekeerd, vooral ter aanroeping van de Geest. Deze handeling 
komt voor in de meeste sacramenten, zoals vooral bij de wijding tot het 
ambt (waar zij behoort tot de kern van het sacrament) en het vormsel, 
maar ook bij de ziekenzalving en het boetesacrament. 
 
handwassing: reinigingsritueel na de bereiding der gaven, oorspron-
kelijk een praktische handeling werd het een symbool van geestelijke 
zuiverheid. Volgens het missaal van Trente waste de priester enkel de 
duimen en de top van de wijsvingers, waarmee hij de hostie nam, en hield 
duim en wijsvinger op elkaar tot aan de ablutie. Soms genoemd ‘lavabo’. 
 
haykla: kerkschip in de Syrische traditie. 
 
Heilige Familie, feest van de: recent (vooral vanuit Canada in de 19de 
eeuw verspreid) devotiefeest gevierd op de zondag tussen  Kerstmis en 
Nieuwjaar of op 30 december als Kerstmis op een zondag valt. Werd 
voorheen gevierd op zondag na Driekoningen. 
 
heiligenkalender: kalender met de namen van de heiligen en de dag 
waarop ze worden gevierd. 
 
Heiliger Dienst: pastoraalliturgisch tijdschrift sinds 1947 uitgegeven 
door het liturgisch instituut van Salzburg. 
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Heilig Hart, hoogfeest van het: devotiefeest gevierd op de derde vrijdag 
na Pinksteren, waarbij men Christus als Godmens vereert onder het aspect 
van zijn liefde, gesymboliseerd door zijn hart. Voor het feest dat in 1765 
werd toegestaan en in 1856 verplicht werd ijverde vooral Margareta 
Maria Alacoque (1647-1690), die hieromtrent verschijningen zou hebben 
gehad. Hieruit ontstonden o.m. ook de eerherstellende communie op de 
eerste vrijdagen der maand, het Heilig Uur, en de intronisatie van het H.-
Hartbeeld in de parochies en de woningen. 
 
heilig putje: zie sacrarium. 
 
Heilig Uur : gebedsdienst van één uur op de vooravond van de eerste 
vrijdag der maand als herdenking van Christus’ lijden. 
 
Hemelvaart: hoogfeest waarop de Kerk aansluitend bij Hand 1,1-12 
herdenkt dat Jezus veertig dagen na zijn opstanding ten hemel is gevaren. 
Vormt samen met Paaszondag en Pinksteren één groot geheel: de viering 
van het paasmysterie, met name Christus die opgestaan is uit de dood, nu 
leeft bij de Vader en zijn Kerk vandaar nabij blijft door de zending van de 
Geest. Als eigen feest pas gevierd vanaf de vierde eeuw. 
 
heortologie: (Gr. heortè = feest) studie van het liturgisch jaar en de 
feesten van de heiligen. 
 
Hermas, Pastor van: H. is een kerkelijk schrijver uit de 2de eeuw die 
een belangrijke tekst naliet onder de titel ‘Pastor’ of ‘Herder’, waarin hij 
handelt over de boete. 
 
hesperinos: het avondgebed (vespers) in de getijden volgens de By-
zantijnse ritus. 
 
Het Offer: tijdschrift van het ‘Aartsbroederschap der H. Mis van 
Eerherstel’ sinds 1892 uitgegeven door de abdij van Berne, in 1948 tot 
een zuiver liturgisch tijdschrift omgevormd, in 1968 met een nieuwe titel 
Rond de tafel en sinds 1986 met als ondertitel ‘Leerkrant voor liturgie’. 
 
Hippolytus: zie Apostolische Overlevering van H. 
 
homilie: na het evangelie op zondag houdt de voorganger een toespraak 
waarin hij het verkondigde Woord van God herkenbaar maakt voor de 
geloofsgemeenschap, het tracht te actualiseren zodat zij er vanuit en 
ernaar kunnen leven. 
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hongerdoek: vastengordijn. In de vroege middeleeuwen werden op 
Aswoensdag de openbare boetelingen van de eucharistieviering tijdens de 
vasten uitgesloten tot zij op Witte Donderdag weer verzoend waren. Toen 
men in de late middeleeuwen alle gelovigen als boetelingen ging 
beschouwen werd vanaf de 11de eeuw tijdens de veertigdagentijd het 
priesterkoor door een voorhangsel afgesloten en het hoofdaltaar aan het 
gezicht van de gelovigen onttrokken (een vasten voor de ogen). Later 
werden deze doeken kleiner en beschilderd met lijdenstaferelen. (Dit 
heeft men vandaag herontdekt maar nu niet meer om het altaar af te 
schermen, maar met pastoraal-catechetische bedoelingen). Ook de 
(vroegere) gewoonte om de kruis- en heiligenbeelden gedurende de 
passietijd te bedekken is wellicht hieruit ontstaan. 
 
hoogfeest: (sollemnitas) hoogste rang in de feesten van de Romeinse 
kalender. Naast Pasen en Kerstmis zijn dit: Maria, Moeder van God (1 
jan.); Epifanie (6 jan. of eerste zondag van jan.); Sint Jozef (19 maart); 
Aankondiging van de Heer (25 maart); Geboorte van Johannes de Doper 
(24 juni); Petrus en Paulus (29 juni); Maria Tenhemel-opneming (15 
aug.); Allerheiligen (1 nov.); Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis 
(8 dec.); Hemelvaart van de Heer (40 dagen na Pasen); Pinksteren (50 
dagen na Pasen); Drie-eenheid (eerste zondag na Pinksteren); Lichaam en 
Bloed van Christus (donderdag na Drie-eenheid of zondag erna); Heilig 
Hart van Jezus (derde vrijdag na Pinksteren); Christus, Koning van het 
heelal (laatste zondag van het liturgisch jaar). 
 
hoogmis: (missa cantata) eucharistieviering op zon- en feestdagen 
volgens het Tridentijns missaal waarbij de priester voorging zonder 
assistentie, maar waarbij al de voorgeschreven gedeelten werden 
gezongen door de priester en de gelovigen (of het koor).  
 
horologion: boek met de onveranderlijke gedeelten voor het 
getijdengebed in de Byzantijnse ritus. 
 
hosanna: (let. help toch) aanvankelijk een bede om hulp (Ps 118,25; 2 
Sam 14,4) kwam het in de joodse eredienst als bede en jubelkreet 
tesamen. Langs Mt 21,9 (Jezus’ inhuldiging in Jeruzalem) kwam het in de 
christelijke liturgie, bijv. Sanctus. 
 
hostie: traditionele benaming (afgeleid van ‘hostia’ = offer) voor het 
ronde schijfje ongedesemd brood van tarwemeel gebruikt tijdens de 
eucharistieviering in de westerse kerken. Vroeger brachten de gelovigen 
rond brood van thuis mee, met een kruis erin voor het gemakkelijk 
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breken. Later werd dit kruis symbolisch gezien, werden de hosties kleiner 
en dunner (door de terugloop van de communie). In de middeleeuwen 
werden de h. door geestelijken gebakken en kregen door middel van het 
‘hostie-ijzer’ een stempelindruk. In de Tridentijnse mis gebruikte de 
priester een grote hostie uitsluitend voor zichzelf en kleine hosties voor de 
gelovigen. Een grote hostie werd ook gebruikt voor het uitstellen van het 
Allerheiligste. Het nieuwe missaal voorziet een hostie die groot genoeg is 
zodat de voorganger ze kan breken en minstens enkele gelovigen ervan 
kunnen nuttigen. Het gebruik van kleinere hosties is niet uitgesloten. Het 
beste worden deze samen met de grotere hostie in één schaal gelegd en 
pas bij de broodbreking eventueel over meerdere kleinere schalen 
verdeeld voor de communie. 
 
houten mis: de oefening van een toekomstig priester om zich de liturgie 
van de eucharistieviering eigen te maken, waarbij soms een houten kelk 
wordt gebruikt. 
 
Hubertusbrood: op 3 november, gedachtenis van de heilige Hubertus, 
wordt op verschillende plaatsen brood gezegend, dat gegeten wordt tot 
bescherming tegen hondsdolheid. 
 
Hucusque: (let. tot zover) beginwoorden en vandaar de benaming van de 
proloog van het supplementum dat aan het Sacramentarium  Gregorianum 
Hadrianum werd toegevoegd. 
 
Huf, Oscar (1882-1950): jezuïet, één van de pioniers van de Liturgische 
Beweging in Nederland. 
 
humerale: zie (schouder)velum. 
 
huwelijk : de blijvende vereniging van man en vrouw in wederzijdse 
liefde. Reeds de natuurlijke huwelijksband wordt als door God gezegend 
beschouwd. Wanneer twee gedoopten hun wederzijdse huwelijksbelofte 
uitspreken voor een erkend kerkelijk bedienaar en minstens twee getuigen 
wordt hun huwelijk een sacrament, een teken van en een deelname aan 
Christus= onlosmakelijke liefde voor zijn Kerk. Bij de protestanten is dit 
geen sacrament maar het inzegenen van het burgerlijk huwelijk door 
Gods zegen erover te vragen. 
 
hymne: (let. lofzang) in strikte zin een metrisch en strofisch lied van niet-
bijbelse oorsprong; in algemene zin een kerklied. 
 
hyperdoulia: verering van Maria, gezien als boven (Grieks: hyper) de 
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verering van de heiligen (doulia), maar niet gelijk aan de aanbidding die 
God alleen toekomst (latria). 
 
 
 

I   
 
ichtus: (let. vis) symbool op liturgische gewaden en voorwerpen; de 
eerste christenen gebruikten dit om Christus aan te duiden omdat de 
letters van het Griekse woord gelezen werden als initialen van ‘Ièsous 
Christos Theou Huios Sotèr’ = Jezus Christus, Gods Zoon Verlosser. 
 
ICLZ : Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg, door de 
Belgische bisschoppenconferentie opgericht op 29 juli 1958 als raad-
gevend orgaan ten dienste van het episcopaat om de liturgische activi-
teiten te bevorderen en te coördineren, nadien ook om de vertalingen van 
de door het concilie herziene liturgische boeken voor te bereiden. 
 
iconostasis: beeldenwand; de scheiding tussen priesterkoor en schip in 
Byzantijnse kerken versierd met iconen, ontstaan in de 8ste eeuw als 
reactie op de beeldenstrijd of iconoclasme; heeft drie poorten, de 
koninklijke poort met dubbele deuren in het midden; de beelden staan in 
een bepaalde volgorde. 
  
icoon: afbeelding van Christus of de heiligen in de Byzantijnse kunst. 
 
idolatrie : goddelijke eer geven aan en aanbidden (latria) van afgoden 
(idolen). 
 
IHS: symbool op liturgische voorwerpen en gewaden als eerste drie 
letters van Jezus in het Grieks; later als Latijnse afkorting gelezen: ‘Iesus 
Hominum Salvator ‘(Jezus verlosser der mensen) of ‘In hoc signo’ (in dit 
teken). 
 
improperia : (let. verwijten) klaagzang die Jezus in de mond wordt 
gelegd tijdens de kruisverering op Goede Vrijdag, beginnend met de 
woorden: “Mijn volk wat heb Ik u gedaan?” 
 
inclusieve taal: taal die niemand uitsluit op basis van geslacht, ras, 
handicap of geaardheid, vooral bedoeld als taal binnen de liturgie die 
vermijdt ‘man’ te gebruiken waar het eigenlijk om ‘mens’ gaat en God 
met haast uitsluitend ‘mannelijke’ termen aan te spreken of te vernoemen. 
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inculturatie : een creatief proces waardoor een nieuwe vorm van 
christelijke cultuur wordt tot stand gebracht op basis van het plaatselijke 
culturele erfgoed en de trans-culturele eisen van het evangelie; een 
continu proces van wederzijdse en kritische interactie tussen de 
christelijke boodschap en de diverse culturen. In verband met liturgie 
houdt dit in dat elke cultuur op zoek moet kunnen gaan naar eigen 
symbolen, symboolhandelingen en woorden waarin zij het paasmysterie, 
de heilsontmoeting met de Heer ten volle kan beleven. 
 
indicatieve taal: liturgische taalvorm waarin de voorganger >ik= 
gebruikt, bijv. “N., ik doop u in de naam van de Vader....” 
 
initiatiesacramenten: doopsel, vormsel en eerste deelname aan de 
eucharistie vormen sinds de oudheid één geheel als de sacramenten van 
de christelijke initiatie; historische omstandigheden, vooral in verband 
met veralgemeende kinderdoop en het voorbehouden van het vormsel aan 
de bisschop, leidden tot een uiteengroeien ervan; Vaticanum II voorziet 
de mogelijkheid dat ongedoopte volwassenen en kinderen op 
catechetische leeftijd na een catechumenaat weer door de viering van 
deze drie sacramenten in de geloofsgemeenschap worden opgenomen. 
Een aantal oosterse christenen hebben de samenhang van deze 
sacramenten behouden ook voor kleine kinderen. 
 
Innocentius I (401-417): paus in de liturgiegeschiedenis vooral bekend 
om zijn brief aan bisschop Decentius van Gubbio, waarin hij de eenheid 
in de liturgie op basis van deze van Rome verdedigt, stelt dat enkel de 
bisschop de riten na de doop, die later het vormsel werden, mag 
toedienen, en dat enkel de bisschop de sacramentele oliën mag wijden. 
 
In paradisum: (let. naar het paradijs) Latijnse beginwoorden van het 
refrein dat kan worden gezongen bij de uitvaartliturgie terwijl het lichaam 
de kerk wordt uitgedragen: “Ten paradijze geleiden u de engelen...”. 
 
INRI : afkorting van Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Jezus van Nazaret, 
koning der joden), opschrift dat boven het kruis werd aangebracht (Mt 
27,37). 
 
instellingsverhaal: het gedeelte van het eucharistisch gebed waarin de 
voorganger biddend verhaalt wat Jezus deed en zei tijdens het Laatste 
Avondmaal toen hij de eucharistie instelde. Het traditioneel rooms-
katholiek standpunt was dat gedurende dit gedeelte van het eucharistisch 
gebed de verandering van brood en wijn in het Lichaam en Bloed van 
Christus plaatsvinden, vandaar ook consecratie. Vandaag wijst de 
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sacramententheologie op het consecratorisch karakter van heel het 
eucharistisch gebed. 
 
Instituut voor Liturgiewetenschap - Groningen: werd in 1963 aan de 
Rijksuniversiteit te Groningen opgericht en beoogt vooral de studie van 
geschiedenis van de liturgie, de kerkmuziek en de beeldende kunst; sinds 
1985 uitgever van Jaarboek voor Liturgie-onderzoek (sinds 1996 samen 
met het Liturgisch Instituut Tilburg). 
 
intercessiegebeden: gedeelte van het eucharistisch gebed, aansluitend bij 
de communie-epiclese, waarin gebeden wordt voor de hele Kerk, zowel 
levenden als overledenen, aldus de eenheid uitdrukkend van alle 
gelovigen in ruimte en tijd bij de viering van het sacrament van de 
christelijke eenheid. 
 
intercommunie: het ontvangen van de communie van een bedienaar van 
een andere christelijke denominatie dan de eigen. De rooms-katholieke 
kerk voorziet hiervoor welbepaalde regels. Alleszins mogen katholieken 
de communie ontvangen van orthodoxe priesters wanneer geen katholieke 
priester bereikbaar is. 
 
Internationale liturgische studiedagen: in de jaren 1951-1960 werden 
op initiatief van het Centre de Pastorale Liturgique (Parijs) en het 
‘Liturgisches Institut’ (Trier) internationale studiebijeenkomsten ingericht 
waarbij liturgiewetenschappers van diverse landen hun bevindingen over 
liturgische kwesties bespraken, hervormingsvoorstellen formuleerden en 
door de diverse episcopaten aan de Romeinse instanties voorlegden; op 
deze bijeenkomsten werden heel wat voorstellen, vooral in verband met 
de liturgie van de eucharistieviering en van de initiatiesacramenten, 
geformuleerd die door Vaticanum II werden uitgewerkt; deze congressen 
werden gehouden te Maria Laach (1951), Mont Sainte-Odile (1952), 
Lugano (1953), Leuven (1954), Assisië (1956), Montserrat (1958), 
Nijmegen-Uden (1959), München (1960). 
 
intinctio : wijze van communiceren onder beide gedaanten waarbij de 
hostie in de wijn wordt gedoopt; hoewel dit als mogelijkheid voorzien is 
door de kerkelijke regelgeving, ontbreekt hieraan de eigen sym-
boolwaarde van het effectief ‘drinken’ uit de beker. 
 
intocht, grote / kleine: zie eisodos. 
 
intredezang: gemeenschappelijk gezang als de geloofsgemeenschap 
verzameld is voor de eucharistieviering en de voorganger en de andere 
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bedienaren binnentreden; het doel is de viering te openen, de eens-
gezindheid van allen te bevorderen, hen in te leiden op de viering van de 
tijd of de dag, en de intrede van de bedienaren te begeleiden. 
 
introitus : benaming die het missaal van Trente gaf aan de intredezang, 
en die bestond uit een antifoon, een psalmvers, het Glorie aan de Vader..., 
en een herhaling van de antifoon. Sommige zondagen werden genoemd 
naar het eerste woord van deze i., bijv. Gaudete. 
 
invitatorium : gebedsuitnodiging waarmee het eerste gebedsuur van de 
liturgie van de getijden aanvangt. 
 
invocatieve taal: liturgische taalvorm waarin God aangeroepen wordt 
over het volk dat rechtstreeks wordt aangesproken, bijv. “Moge de Heer 
uw hart blijvend vervullen met...” 
 
Inzet: vanaf 1972 door het Diocesaan Pastoraal Centrum Utrecht 
uitgegeven tijdschrift voor wie werken aan liturgie (ondertitel vanaf 
1991). Vanaf 1999 verzorgd door de uitgeverij Abdij van Berne. 
 
inzettingswoorden: protestantse term voor instellingsverhaal. 
 
Irènikon : tijdschrift in 1926 gesticht door L. Beauduin opdat de westerse 
en oosterse christenen elkaar beter zouden leren kennen, in die zin 
publiceert het ook regelmatig artikelen over beider liturgie. 
 
Isidorus van Sevilla (+636): bisschop en kerkleraar, wiens werken ‘De 
ecclesiasticis officiis’ en ‘Etymologiae’ belangrijke liturgische informatie, 
o.m. over de oud-Spaanse liturgie, verschaffen; als laatste >kerkvader= de 
schakel tussen oudheid en middeleeuwen. 
 
Ite, missa est: (let. ga, dit is de zending) woorden waarmee volgens het 
Romeins Missaal de priester de eucharistieviering beëindigt; aansluitend 
bij de zendingswoorden in de oosterse liturgie in het Nederlandstalig 
missaal weergegeven als: ga nu allen heen in vrede. 
 

 
 
J  
 
jaar, liturgisch : zie liturgisch jaar. 
 



 
 
58 

Jaarboek voor Liturgie-onderzoek: tijdschrift opgericht in 1985 aan het 
Instituut voor Liturgiewetenschap - Groningen, sinds 1996 samen met 
het Liturgische Instituut Tilburg, waarin de Nederlandse liturgieweten-
schappers, zowel van gereformeerde als katholieke theologische 
faculteiten, hun onderzoek publiceren. 
 
jaargetijde: 1. Jaarlijkse gedachtenis van iemands sterfdag, gezien als 
geboortedag tot het eeuwig leven; 2. Jaarlijkse gedachtenis van iemands 
wijding tot priester, bisschop, enz. 
 
Jahrbuch für Liturgiewissenschaft: opgericht in 1921 in Maria Laach 
met O. Casel, A. Baumstartk, R. Guardini. Sinds 1950 voorgezet als 
‘Archiv für Liturgiewissenschaft’. 
 
jakobitische ritus: westsyrische ritus uit de monofysitische strekking 
binnen de kerk van Antiochië ontstaan en genoemd naar bisschop 
Jakobus Baradai (†577).   
 
jansenisme: rigoureuze leer genoemd naar bisschop Cornelius Jansenius 
(1585-1638), waarin onder meer gesteld werd dat de menselijke natuur 
fundamenteel bedorven is en niets kan zonder genade. Langs vooral het 
klooster van Port-Royal en Antoine Arnauld beïnvloedde het zo sterk de 
vroomheid dat veel mensen omwille van de vrees voor hun zonde niet 
meer frequent durfden te communiceren. 
 
Johannes XXIII (1958-1963): in 1881 geboren als Angelo Roncalli, riep 
het Tweede Vaticaans Concilie samen dat zoveel invloed heeft gekregen 
op de recentste ontwikkeling van de liturgie. 
 
Johannes Chrysostomus (347-407): patriarch van Constantinopel, 
samen met Basilius, Gregorius van Nazianze en Athanasius, één van de 
grote Griekse kerkleraren. Verschillende van zijn homilieën geven zicht 
op de liturgie van zijn tijd (o.m. zijn doopcatechesen). De meest gebruikte 
eucharistische liturgie in de Byzantijnse ritus wordt naar hem genoemd, 
hoewel de actuele tekst pas in de 8ste eeuw is ontstaan en verder werd 
aangevuld. 
 
Johannes Diaconus: Romeins diaken uit de 6de eeuw, schrijver van een 
brief aan Senarius, die zeer belangrijk is voor de geschiedenis van de 
liturgie, zoals o.m. omtrent de doop. 
 
jubee: andere naam voor doksaal, waar de cantor de lessen zong, ingeleid 
door de woorden “jube, domne, benedicere” (gelieve, Heer, te zegenen). 
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Jungmann, Josef Andreas (1889-1975): jezuïet, belangrijk Oostenrijks 
liturgiewetenschapper, vooral bekend om zijn werk ‘Missarum Sollemnia. 
Eine genetische Erklärung der Römische Messe’ (1948), een van de 
eerste gedetailleerde, historische studies over de structuur en de 
oorsprong van de verschillende delen van de eucharistieviering. 
Belangrijk medewerker aan verschillende liturgische congressen in de 
periode vóór Vaticanum II en consultor van het Consilium. 
 
Justinus (100-165): Romeins filosoof en martelaar, geboren in Syrië en 
rond 130 bekeerd tot het christendom. In zijn ‘Dialoog met Typho’ en 
zijn ‘Eerste Apologie’ geeft hij informatie over de doop, de vroegste 
beschrijving van het verloop van de eucharistieviering, en wijst erop hoe 
de christenen op zondag, de eerste dag van de week, samenkomen voor 
die viering. 
 
 
 

K   
 
kaars: kaarsen worden in de liturgie aangestoken voor verlichting, 
versiering en vooral eerbied; het gebruik ontstond uit de begrafenis-
gebruiken der eerste eeuwen en accentueert het eeuwig licht waarin de 
overledene is binnen getreden. Zo ontstond de gewoonte kaarsen aan te 
steken op de graven van martelaren. Het gebruik in de eucharistie dateert 
uit de zevende eeuw. Er ontstonden precieze voorschriften over het aantal 
te gebruiken kaarsen en hun samenstelling uit bijenwas. Een bijzondere 
kaars is de paaskaars, verder zijn er evangeliekaarsen, doopkaarsen, enz. 
 
kaarsegge: kandelaar in driehoeksvorm, in de vorm van een eg,  
 
Kaathoven, Paschalis J. van (1909-1970): norbertijn van de abdij van 
Berne. Vanaf 1936 actief betrokken bij de misweken. Oprichter van de 
liturgische studiedagen voor onderwijzend personeel, redacteur van Het 
Offer, oprichter en medwerker van de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk. 
 
kalender: de liturgische k. is een lijst met data gedurende het jaar waarop 
bepaalde feesten gevierd worden. Bepaalde landen, gewesten, 
bisdommen, ordes en congregaties kunnen nog een eigen kalender 
hebben. 
 
kalotje: kruinmutsje, zucchetto, pileolus of soli Deo (= enkel voor God af 
te nemen), gedragen door de paus (wit), kardinalen (rood), bisschoppen 
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(paars), abten (zwart) en kapucijnen (bruin). 
 
kansel: preekstoel. 
 
kanunnik : geestelijke behorende tot het kapittel van een kathedraal of 
een collegiale kerk. Reguliere kanunniken hebben naast de plicht tot 
koorgebed ook de drie kloostergeloften afgelegd, bijv. Norbertijnen. 
 
kapelaan: parochiepriester die samenwerkt met de pastoor van die 
parochie, ook onderpastoor genoemd. 
 
kapittel : 1. samenkomst van kanunniken; 2. korte schriftlezing; 3. 
vergadering van stemgerechtigde kloosterlingen; bijeenkomst van 
kloosterlingen om instructie te ontvangen of schuld te belijden aan elkaar; 
4. vroeger het slotdeel van de priem. 
 
katafalk : houten stellage die werd opgericht nabij het altaar, met kaarsen 
omringd, waarop de lijkkist rustte tijdens de uitvaartliturgie. 
 
kathedraal: bisschopskerk, hoofdkerk van een bisdom, waar de katheder 
(cathedra) van de bisschop staat. De verjaardag van de wijding van de k. 
wordt door het bisdom als feest gevierd. 
 
kazuifel: bovenste gewaad in de liturgische kleur dat de priester of 
bisschop draagt als voorganger tijdens de eucharistieviering. 
 
Keizersberg, abdij: benedictijnenabdij te Leuven gesticht in 1899, 
belangrijk liturgisch centrum van waaruit Lambert Beauduin de Litur-
gische Beweging opzette, en waar ook Bernard Capelle, Bernard Botte 
en Ambroos Verheul verbleven; oorspronkelijke uitgever van Questions 
Liturgiques. 
 
kelk: zie beker. Benaming vooral te verbinden met de rijkelijk versierde 
bekers van edelmetaal. 
 
kelkdoekje: (purificatorium), wit linnen doekje dat de voorganger 
gebruikt om mond, vingers en beker te reinigen. 
 
kelklepeltje: verguld lepeltje om uit de ampul water te scheppen om bij 
de wijn te mengen tijdens de eucharistieviering. 
 
kelkvelum: kelkkleedje, vierkant doekje dat over de beker op de 
credenstafel wordt gelegd tijdens de woorddienst; vroeger in de kleur van 
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de dag en zowel kelk, pateen als palla afdekkend; nu meestal wit. 
 
kerk : zoals Kirche, Church, afgeleid van het laat-Griekse ‘kuriakon’ (= 
van de Heer) en toegepast zowel op het ‘huis van de Heer’ als op het 
‘volk van de Heer’; de Romaanse benaming ‘église, iglesia, chiesa’ is 
afgeleid van het Griekse ‘ekklèsia’ = vergadering, d.w.z. de door de Heer 
zelf samengeroepen geloofsgemeenschap. 
 
kerkboek: 1. boek waarin de gebeden voor de eredienst met vertaling ten 
dienste van de gelovigen zijn opgenomen, ook volksmissaal genoemd; 2. 
meer algemeen gebeden- en medidatieboek, vroeger o.m. gebruikt door 
de gelovigen tijdens de mis wanneer er door het gebruik van het Latijn 
geen actieve deelname mogelijk was. 
 
kerkelijk jaar : zie liturgisch jaar. 
 
kerkgang: de eerste gang van de moeder naar de kerk na de geboorte van 
een kind, vergezeld van een zegengebed. De oorsprong zou te vinden zijn 
in Lev 12,1-8 en Lc 2,22. In de nieuwe orde van dienst voor het 
kinderdoopsel is in de plaats ervan een zegen voorzien tijdens deze 
viering. Toch heeft het Boek der Zegeningen nog een aparte zegen voor 
de moeder die niet aanwezig was bij het doopsel van haar kind. 
 
kerkhof : begraafplaats, vroeger als een tuin rondom de kerk. 
 
kerkwijding : de plechtige inzegening van een nieuw kerkgebouw in de 
regel door de bisschop; hierbij kunnen de muren op twaalf plaatsen, 
aangeduid met kruisjes (apostelkruisjes), met chrisma worden gezalfd. 
 
Kerstmis: het hoogfeest van Jezus’ geboorte gevierd op 25 december; 
voorafgegaan door de advent en gevolgd door de kersttijd die eindigt op 
het feest van Jezus’ doopsel. De oudste aanduiding van Kerstmis op 25 
december dateert van 336. Er bestaan twee grote hypothesen om deze 
datum, die niet de historische geboortedatum van Jezus is, te verklaren. 
Volgens de godsdiensthistorische hypothese zou het een kerstening zijn 
van het heidense feest van de ‘onoverwinnelijke zonnegod’ op de 
winterzonnewende. Volgens de berekeningshypothese zou men zich 
vanuit de symboliek van Christus, het licht van de wereld, gericht hebben 
op de nachteveningen en de zonnewenden. Jezus zou volgens de Schrift 
zes maanden na Johannes de Doper geboren zijn (Lc 1,26) en vermits 
deze zei: “Hij moet groter worden en ik kleiner” (Joh 3,30) zou Johannes 
op de zomerzonnewende en Jezus op de winterzonnewende geboren zijn. 
In elk geval is de oorspronkelijke inhoud van het feest de menswording 
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van de Heer. De Romeinse traditie staat toe dat een priester op Kerstmis 
driemaal de eucharistie viert met een eigen misformulier: nachtmis, 
dageraadsmis en dagmis genoemd. De liturgie voorziet ook nog een eigen 
misformulier voor de vooravond (vigilie). 
 
klaagliederen: (lamentationes) liederen toegeschreven aan Jeremia, die 
gezongen werden in de metten tijdens de laatste drie dagen van de Goede 
Week. De vele middeleeuwse melodieën droegen bij tot de dramatisering 
van deze tekst. Thans opgenomen in de lezingendienst van donderdag tot 
zaterdag na de 23ste zondag door het jaar. 
 
kleine intrede: zie eisodos. 
 
kleine uren: benaming gegeven aan de terts, sext en noon van het 
getijdengebed, die bestaan uit: inleidend vers, hymne, drie psalmen met 
antifoon, korte schriftlezing met responsorium en slotgebed. 
 
kleine wijdingen: vroegere benaming voor de wijding tot lector, acoliet, 
ostiarius en exorcist als voorbereiding van de priesterkandidaat op de 
hogere wijding. 
 
kleuren, liturgische: de officiële kleur van de bovenste liturgische 
gewaden van de voorganger bepaald door de liturgische tijd of de eigen 
aard van de viering en aangeduid in het missaal. Er zijn zes officiële 
kleuren. Wit is de feestkleur voor de paas- en kersttijd, een aantal 
hoogfeesten van de Heer en feesten van Maria en andere heiligen (niet-
martelaren). Rood als kleur van liefde en lijden wordt gebruikt op 
Palmzondag, Goede Vrijdag, Pinksteren, feesten van apostelen en 
martelaren. Groen als kleur van de hoop is de kleur voor de tijd door het 
jaar. Paars als kleur van boete wordt gebruikt tijden de advent, de 
veertigdagentijd en eventueel in de uitvaarliturgie. Roze kan het paars 
vervangen op de derde zondag van de advent en de vierde zondag van de 
veertigdagentijd. Zwart als teken van rouw kan in de uitvaartliturgie 
worden gebruikt, maar wordt meestal vervangen door paars. 
 
koinonia: (let. deelname, vereniging) de eenheid en verbondenheid van 
de gelovigen vooral uitgedrukt, beleefd en gevoed in de gemeen-
schappelijke viering van de liturgie. Hand 4,42 zegt dat de eerste 
christenen Αtrouw bleven aan het gemeenschappelijke leven (koinonia) 
en ijverig in het breken van het brood en in het gebed≅. 
 
koor: 1. ruimte rondom het altaar, vaak samenvallend met de absis, ook 
priesterkoor genoemd; 2. plaats waar de koorbanken staan voor het 
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koorgebed, in het verlengde van de absis; omdat deze ruimte meestal 
hoger ligt dan het kerkschip ook ‘hoogkoor’ genoemd; 3. plaats waar de 
zanggroep staat; 4. benaming van deze zanggroep, wiens taak het is de 
gemeenschapszang te bevorderen en te steunen. 
 
koorbanken: één tot drie rijen banken aan weerszijden van het koor ten 
behoeve van de monniken of kanunniken voor het samen bidden en 
zingen van het getijdengebed (koorgebed). 
 
koorhemd: (= superplie) wit linnen kleed met korte, wijde mouwen dat 
boven de toog wordt gedragen en tot ongeveer de knieën reikt. 
 
koorkap: (= pluviale) wijde mantel, vaak in de kleur en het materiaal van 
het kazuifel, gedragen o.m. bij processies. 
 
koorknaap: misdienaar; jongen die in het koor zingt. 
 
Koptische ritus: voornaamste vorm van de Alexandrijnse ritus, genoemd 
naar de Kopten, de inheemse bevolking van Egypte. 
 
koraal: koorzang; meerstemmig niet-instrumenteel gezang. 
 
koster: (van het Latijn custos = bewaker) persoon belast met de zorg voor 
de liturgische gewaden en vaatwerk, de materiële orde in het kerkgebouw; 
is vaak ook de organist. 
 
kruinschering: zie tonsuur. 
 
kruisbeeld: voorstelling van het kruis waarop Christus stierf; in elke kerk 
moet er een kruis op of bij het altaar staan, dat door de gelovigen goed 
gezien kan worden. 
 
kruisdagen: de drie dagen vóór Hemelvaart waarop men met het kruis 
voorop door de velden trok om de zegen over de gewassen te vragen, ook 
Rogationes of Litaniae minores genoemd. 
 
kruisteken: zegenend gebaar in de vorm van het kruis dat over iemand of 
iets wordt gemaakt; gebaar waarbij men met de toppen van de vingers van 
de rechterhand het voorhoofd, de borst, de linker- en de rechterschouder 
aanraakt, terwijl men gewoonlijk zegt “In de naam van de Vader en de 
Zoon en de heilige Geest”. 
 
kruisverering : deel van de liturgie van Goede Vrijdag, waarbij het 
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kruisbeeld van achteraan in de kerk naar de altaarruimte wordt gebracht, 
waarbij het achteraan, in het midden en aan het altaar wordt opgeheven, 
terwijl de bedienaar zingt: “Dit is het kruis waarop de verlosser van de 
wereld heeft gehangen”. Daarna nadert men in processie om het 
kruisbeeld (met een kus) te vereren. Intussen worden de improperia 
gezongen. 
 
Kruisverheffing : feest op 14 september, ontstaan in de vijfde eeuw als 
herinnering aan het tonen aan en vereren door het volk van het in 320 
door keizerin Helena teruggevonden kruis de dag nadat in 335 de door 
keizer Constantijn op Golgotha te Jeruzalem opgerichte basilieken waren 
gewijd. Tot 1960 kende men ook nog een feest van de Kruisvinding op 3 
mei als herinnering aan de herovering van de kruisrelikwie op de Perzen 
in 628. 
 
kruisweg: vrome oefening die in veertien staties de lijdensweg van Jezus 
van de veroordeling tot aan de kruisdood overweegt. 
 
kuriakè hèmera: (Grieks) dag van de Heer (= zondag). 
 
kuriakon deipnon: (Grieks) maaltijd van de Heer (= eucharistie). 
 
kwatertemperdagen: woensdag, vrijdag en zaterdag van de eerste week 
van de vier seizoenen waarop men zich vooral toelegde op vasten, gebed 
en aalmoezen geven. Thans kan de bisschoppenconferentie bepaalde 
dagen aanduiden voor gebed voor de menselijke noden, vooral voor de 
vruchtbaarheid van de velden en de menselijke arbeid, alsmede om God 
openbaar te danken. In samenhang te zien met de kruisdagen. 
 
kwispel: ander woord voor wijwaterkwast. 
 
Kyriale : zangboek voor de eucharistieviering volgens de Latijnse ritus 
met de gezangen van het proprium missae: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus 
en Agnus Dei. 
  
Kyrie eleison: (let. Heer, ontferm U) oorspronkelijk het herhaalde 
antwoord van de gelovigen op een litanie die te vergelijken is met de 
voorbede. Thans een korte litanie tijdens de openingsritus waarin men 
Christus als onze verlosser toejuicht en om zijn blijvende barmhartigheid 
smeekt. 
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L   
 
laatste avondmaal: de laatste maaltijd die Jezus hield met zijn apostelen 
in de nacht waarin hij werd overgeleverd (Mt 26,17-30; Mc 14,12-26; Lc 
22,7-38; Joh 13-17; 1 Kor 11,23-25); het is niet duidelijk of dit een joods 
paasmaal was; in Mt, Mc, Lc en Paulus lezen we over de instelling van de 
eucharistie, bij Joh over de voetwassing; sommige kerkgemeenschappen 
noemen de eucharistie het avondmaal des Heren. 
 
laatste evangelie:  Johannes 1,1-14 gelezen in de Tridentijnse mis na de 
zending en de zegen. 
 
laatste oliesel: sinds de 8ste eeuw ontstond de gewoonte om de zie-
kenzalving te geven aan de stervenden, omdat dit de laatste zalving met 
olie is (na de zalving bij doopsel, vormsel en ev. wijding) sprak men van 
‘extrema unctio’. Vaticanum II voorziet de ziekenzalving weer voor wie 
ernstig ziek is. 
 
laatste sacramenten: voorheen de sacramenten die gegeven werden aan 
een persoon in stervensgevaar in deze volgorde: biecht, viaticum en 
laatste oliesel, gevolgd door de pauselijke zegen. Thans verkiest men de 
ziekenzalving te geven aan wie ernstig ziek zijn en kan men als laatste 
sacramenten biecht en viaticum zien. Als de zalving toch plaatsvindt dient 
het viaticum steeds als laatste sacrament te volgen. 
 
Laetare: vierde zondag van de Veertigdagentijd zo genoemd naar het 
Latijnse beginwoord van de intredezang. Ook halfvasten genoemd. 
 
lagere wijdingen: zie kleine wijdingen. 
 
laku Méré: (let. aan u, Heer) oude liturgische hymne in de Syrische ritus, 
waardoor het geloof in Christus’ verrijzenis wordt uitgedrukt. 
 
Lam Gods: gezang dat gezongen wordt tijdens de broodbrekingsritus 
van de eucharistieviering. Zie Agnus Dei. 
 
lamentationes: zie klaagliederen. 
 
Lateranen, Vierde Concilie van: gehouden in 1215, liturgisch be-
langrijk omwille van het voorschrijven van de paasplicht, het sanctio-
neren van het biechtgeheim, de erkenning van de transsubstantiatieleer. 
 
Latijn : de traditionele liturgische taal in de Romeinse ritus van de 
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katholieke kerk; de liturgische boeken worden thans eerst uitgegeven in 
het Latijn (editio typica) en daarna vertaald in de andere talen. Het 
gebruik van Latijnse gezangen wordt aangeraden voor internationale 
vieringen. 
 
latria : verering en aanbidding die enkel God toekomt, te onderscheiden 
van doulia en hyperdoulia. 
 
lauden: morgengebed als onderdeel van het getijdengebed. 
 
lavabo: andere benaming voor de handwassing tijdens de eucharistie-
viering, afgeleid van het eerste Latijnse woord van Psalm 26,6-12 (Ik zal 
mijn handen wassen...) die dan gezegd werd in de Tridentijnse mis. Het 
nieuwe missaal voorziet hierbij Psalm 51,4. 
 
Leclercq, Henri (1869-1936): stichtte samen met F. Cabrol in 1907 
‘Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie’ (tot 1953), 15 delen 
in 30 volumes. 
 
lectio congrua: lezing die aangepast is aan de situatie, de plaats, het 
feest. 
 
lectio continua: doorlopende lezing uit een bijbels boek tijdens de 
woorddienst van de eucharistieviering of het getijdengebed; theoretisch 
gaat men verder waar men vorige keer is geëindigd; thans meestal semi-
continue lezing: opeenvolgende, daarom niet direct aansluitende, delen 
uit één boek. 
 
lectionarium: boek met al de lezingen en de antwoordpsalmen in de 
volgorde waarin deze tijdens de Woorddienst worden gelezen; de 
evangelielezingen kunnen ook in een apart boek verzameld zijn: 
evangeliarium. 
 
lector: persoon die de lezingen vóór het evangelie verzorgt aan de ambo; 
men kan in deze functie officieel worden aangesteld door een eigen 
ritueel; vroeger beschouwd als één van de lagere wijdingen. 
 
legenda aurea: (let. gulden legende) verzameling legendarische 
heiligenverhalen geschreven door de Italiaanse dominicaan Jacobus a 
Voragine (1230-1298), in veel talen vertaald. 
 
lekenkelk: vroegere benaming voor het communiceren onder de gedaante 
van wijn door leken, voor de invoering waarvan de hervormers en hun 
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voorlopers ijverden. 
 
Leonianum: vroegere benaming voor het Sacramentarium Veronense 
omdat men daarin de liturgie ten tijde van paus Leo I (440-461) dacht te 
vinden. 
 
Lercaro, Giacomo (1895-1976): aartsbisschop van Bologna, promotor 
van de Liturgische Beweging ten tijde van de Internationale liturgische 
studiebijeenkomsten, eerste voorzitter van het Consilium (tot 9 januari 
1968). 
  
lex orandi, lex credendi: (let. de wet van het bidden, de wet van het 
geloven) een adagium dat in zijn oorspronkelijke versie (“legem credendi 
lex statuat supplicandi”) teruggaat naar Prosper van Aquitanië (†455) en 
wijst op de onderlinge samenhang van liturgie en geloofsleer. 
 
lezingendienst: onderdeel van het getijdengebed, dat in het koor als 
nachtgebed kan worden behouden maar ook op andere uren kan worden 
gebeden; bestaat uit inleidend vers, hymne, drie psalmen, lezing uit de 
Schrift en uit de spirituele literatuur, responsorium, (op zondagen, 
hoogfeesten en feesten) Te Deum, slotgebed. Zie metten. 
 
libelli : bladen of schriften waarop de voorganger in de tijd toen de 
liturgische teksten nog niet vastlagen zijn zelf geïmproviseerde teksten 
neerschreef; l. van gezagvolle figuren werden wellicht verzameld tot 
sacramentaria. 
 
Liber Diurnus : teksten van de pauselijke kanselarij, te beginnen met 
paus Gregorius I (590-604) tot het jaar 1000, belangrijke bron voor onze 
kennis van de toenmalige liturgie. 
 
Liber Pontificalis : verzameling biografieën van pausen van Petrus tot 
1431, waarvan de oudste tekst teruggaat tot de zesde eeuw, en ons heel 
wat liturgische informatie biedt. 
 
Liber Sacramentorum: zie sacramentarium. 
 
Liber usualis: boek met de officiële Gregoriaanse gezangen voor de 
eucharistieviering en het getijdengebed, alsmede de epistels, evange-
lieën, misgebeden en andere gezangen voor de Tridentijnse liturgie. 
Samengesteld door de monniken van Solesmes. 
 
Lichaam en Bloed van Christus, Hoogfeest van het: sinds Vaticanum 
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II officiële benaming van het feest dat nog vaak Sacramentsdag wordt 
genoemd. In een tijd waarin de gelovigen uiterst zelden sacramenteel 
communiceerden en er een grote devotie was tot het aanschouwen van 
Christus die ten volle aanwezig is de geconsacreerde hostie, stelde Robert 
van Thourotte, bisschop van Luik, na enkele verschijningen aan Juliana 
van Mont-Cornillon, in 1246 dit feest in voor zijn bisdom. Hierdoor 
zouden de gelovigen hun dankbaarheid en verering voor het sacrament 
van de eucharistie, waarvoor op Witte Donderdag als inzet van het 
paastriduum te weinig plaats is ten volle kunnen uitdrukken. Paus 
Urbanus IV, die voorheen aartsdiaken van Luik was, schreef het in 1264 
voor aan heel de Kerk. Het feest kende vooral verspreiding in de 14de 
eeuw onder meer door de ermee verbonden sacramentsprocessie. Het 
feest wordt gevierd op de donderdag (of de volgende zondag) na 
Drievuldigheidszondag. 
 
Lichtmis, Maria- : vroegere benaming voor het feest Opdracht van de 
Heer, gevierd op 2 februari (= 40 dagen na Kerstmis). Afgeleid van de 
wijding van de kaarsen en de ermee verbonden lichtprocessie, aansluitend 
bij de evangelietekst, waar Simeon Jezus noemt “een Licht dat voor de 
heidenen straalt” (Lc 2,32). 
 
Lima-liturgie : een oecumenische tekst voor de viering van de eucharistie 
op basis van het BEM-rapport voor het eerst gevierd in 1983. 
 
litanie: een gebedsvorm waarbij de gemeenschap een standaard antwoord 
geeft op de talrijke aanroepingen door de voorganger. De voorbede en het 
Agnus Dei zijn naar hun vorm litanieën. Het Kyrie is in oorsprong een 
antwoord op een litanie. Een verkorte vorm van de ‘litanie van alle 
heiligen’ wordt gebeden tijdens de doopviering in de paaswake en bij de 
wijdingen. 
 
liturgie : afgeleid van een Grieks woord ‘leitourgia’ dat betekent: ‘werk 
van/voor het volk’; de Constitutie over de heilige Liturgie omschrijft l. 
als: “de uitoefening van Jesus Christus’ priesterschap, waarin door 
zintuigelijke tekens de heiliging van de mens wordt aangeduid en op een 
wijze, die eigen is aan ieder teken, bewerkt wordt, en waarin door het 
Mystiek Lichaam van Jezus Christus, dit is door het Hoofd en zijn 
ledematen, een integrale openbare eredienst wordt uitgeoefend” (nr. 7); in 
de Byzantijnse ritus wordt de eucharistieviering de ‘goddelijke liturgie’ 
genoemd. 
 
Liturgie in beweging: zie Werkmap (voor) Liturgie. 
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Liturgisch Instituut Leuven : sinds 1969 een samenwerkingsverband 
tussen de Faculteit Godgeleerdheid te Leuven en de abdij Keizersberg, 
uitgever van het tijdschrift Questions Liturgiques - Studies in Liturgy en 
de boekenreeks ‘Etudes liturgiques’, inrichter van een tweejaarlijks 
internationaal liturgisch colloquium. 
 
Liturgisch Instituut Tilburg : mede gedragen door buitenuniversitaire 
instanties in 1992 aan de Theologische Faculteit Tilburg opgericht en 
sinds 1994 met de Katholieke Theologische Faculteit van Utrecht en 
Nijmegen samenwerkend instituut tot bevordering van het liturgie-
wetenschappelijk onderzoek; uitgever van de boekenreeksen ‘Liturgia 
condenda’ en ‘Liturgie in perspectief’, en met het Instituut voor Li-
turgiewetenschap - Groningen van Jaarboek voor liturgie-onderzoek. 
 
liturgisch jaar : de jaarlijkse viering van de verschillende aspecten van 
het ene christelijk paasmysterie, beginnend met de eerste zondag van de 
advent, opgebouwd rond twee grote feestkringen: kerstkring en 
paaskring, terwijl de tijd tussen deze feestkringen de tijd door het jaar 
wordt genoemd. Het geheel wordt ook tijdeigen genoemd ter 
onderscheiding van het sanctorale. 
 
Liturgisch Woordenboek: belangrijk wetenschappelijk woordenboek 
dat in de periode 1958-1962 met de medewerking van verschillende 
Nederlandse en Vlaamse liturgisten in twee omvangrijke delen werd 
uitgegeven, en onmiddellijk na Vaticanum II werd aangevuld met een 
Supplement. 
 
liturgische beweging: beweging die streeft naar een bewuste, actieve 
deelname van de gelovigen aan de liturgie en deze te maken tot bron en 
hoogtepunt van het christelijk leven; om haar doel te bereiken streefde zij 
o.m. naar onderricht van de gelovigen, vernieuwing van de liturgie, het 
gebruik van de landstaal; kende haar definitieve start door het optreden 
van dom Lambert Beauduin in 1909 te Mechelen. 
 
Liturgische Federatie: de jonge liturgische beweging zag in Nederland 
in de jaren voor Wereldoorlog I het ontstaan van diverse diocesane 
commissies en verenigingen voor liturgie, die in 1915 werden 
samengebracht als ‘Federatie van Liturgische Verenigingen in Nederland’ 
met een eigen tijdschrift ‘Maandschrift voor Liturgie’ en verzorgde 
verschillende volksliturgische uitgaven. 
 
Liturgisches Jahrbuch: sinds 1951 een belangrijk liturgisch tijdschrift 
uitgegeven door het ‘Liturgisches Institut’ te Trier. 
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lof: ‘laudes vespertinae’, godsdienstoefening in de namiddag of avond, 
bestaande uit de uitstelling van het H. Sacrament, voorafgegaan door 
gebeden en gezangen, en besloten met het Tantum ergo en de zegen met 
het H. Sacrament. 
 
lonchi: heilige lans, mes waarmee tijdens de proskomidie het amnos uit 
de prosfora wordt gesneden. 
 
lucernarium : oude benaming voor het avondgebed of vespers, waarbij 
het licht werd aangestoken. 
 
lunula: glazen houder met gouden ring waarin een geconsacreerde hostie 
wordt geplaatst en gevat wordt in een monstrans voor de uitstelling van 
het H. Sacrament. 
 
Luther, Martin  (1483-1546): vader van de Protestantse Reformatie, 
augustijnenmonnik die in 1517 een discussie op gang wou brengen over 
een aantal praktijken in de toenmalige kerk, vooral in verband met de 
aflaten; veel van deze praktijken hadden te maken met de liturgie. Zo 
begon hij de mis te vertalen in de landstaal en communie uit te reiken 
onder beide gedaanten. Hij erkende slechts drie sacramenten, doop en 
avondmaal en in zekere zin de biecht. 
 
 
 

M   
 
maagdenwijding: plechtigheid onder leiding van de bisschop waardoor 
een vrouw ofwel als moniale ofwel in de wereld de gelofte van zuiverheid 
aflegt om Christus vuriger te beminnen en haar naasten beter te dienen en 
als symbool de sluier en de ring ontvangt. 
 
Mabillon, Jean (1632-1707): Frans benedictijn van de congregatie van 
St. Maurus, schreef o.m. belangrijke studies over de liturgie zoals ‘De 
liturgia Gallicana’ en ‘Ordines Romani’. 
 
magnificat: lofzang van Maria (Lc 1,46-55), heeft sinds de vierde eeuw 
een belangrijke plaats in de liturgie, vooral tijdens de vespers. 
 
Maison-Dieu, La: sinds 1945 driemaandelijks tijdschrift van het ‘Centre 
de Pastorale Liturgique’ te Parijs. 
 



 
 

71

Malabaarse ritus: liturgie van de zogenaamde Thomaschristenen in 
India, een christengemeenschap die volgens haar overlevering zou 
teruggaan op de apostel Thomas; volgen de Syrische ritus; zie verder 
Syro-Malabaarse en Syro-Malankaarse ritus. 
 
mandatum: naam soms gegeven aan de voetwassing op Witte Donderdag 
op basis van de Latijnse tekst van Joh 13,34, gecombineerd met Joh 
13,35. 
 
manipel: band in de liturgische kleur van de dag tot 1967 door bisschop, 
priester, diaken en subdiaken gedragen tijdens de eucharistieviering. 
 
Mariafeesten: de nieuwe kalender kent als hoogfeesten: O.L. Vrouw 
Onbevlekt ontvangen (8 december), Maria Moeder Gods (1 januari) en 
Maria Tenhemelopneming (15 augustus); als feesten: Maria Bezoek (31 
mei) en Maria Geboorte (8 september); als verplichte gedachtenissen: 
Maria Koningin (22 augustus), O.L. Vrouw van Smarten (15 september), 
O.L. Vrouw van de Rozenkrans (7 oktober), Maria Opdracht (21 
november) en Onbevlekt Hart van Maria (zaterdag na de tweede zondag 
na Pinksteren); als vrije gedachtenissen: O.L. Vrouw van Lourdes (11 
februari) en O.L. Vrouw van de berg Karmel (16 juli). Twee feesten die 
vroeger als Mariafeesten werden ervaren zijn thans feesten van de Heer: 
Lichtmis (2 februari) is ‘Opdracht van de Heer’ en Maria Boodschap (25 
maart) is ‘Aankondiging van de Heer’. 
 
Maria Laach, abdij van: benedictijnenabdij in Rijnland in 1093 
gesticht, in 1802 opgeheven en in 1892 hersticht vanuit Beuron; be-
langrijk centrum van de Duitse Liturgische Beweging; uitgever van de 
reeks ‘Ecclesia Orans’; hier leefden en werkten o.m. O. Casel en K. 
Mohlberg. 
 
Mariaverering : verering (= geen aanbidding) van Maria, de moeder van 
Jezus, die zich naast het vieren van de Mariafeesten vooral uit in het 
publiek bidden van de rozenkrans, bedevaarten naar verschij-
ningsplaatsen, processies en het kronen van haar beeltenis; vooral in de 
maand mei. 
 
Maronieten: ritus in Libanon behorende tot de groep der West-Syrische 
riten, genoemd naar de monnik Maron (5de eeuw), geünieerd met Rome 
en sterk gelatiniseerd, hebben o.m. een zeer oude anafoor bewaard, 
Sharar genoemd. 
 
Martène, Edmond (1654-1739): benedictijn van St. Maurus, deed heel 
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wat liturgisch bronnenonderzoek en publiceerde o.m. ‘De antiquis 
monachorum ritibus’ (1690), ‘De antiquis ecclesiae ritibus’ (1700) en 
‘Tractatus de antiqua ecclesiae disciplina in divinis celanbrandis officiis’ 
(1706). 
 
Martimort, Aimé Georges: (1911-2000) belangrijk Frans liturgieweten-
schapper, professor te Toulouse, verbonden aan het Centre de Pastorale 
Liturgique te Parijs, vooral bekend als hoofdredacteur van het liturgisch 
basiswerk ‘L’Église en Prière. Introduction à la Liturgie’ (1961,  
omgewerkt in 1983 tot ‘L’Église en Prière. Principes de la liturgie’ in 4 
delen). Consultor liturgie tijdens Vaticanum II en van het Consilium. 
 
Martyrologium Romanum : boek met de herdenkingsdagen van 
martelaren en andere heiligen alsmede hun korte levensbeschrijving. 
 
materie: het principe van onbepaaldheid, het stoffelijk element en de 
handeling die samen met de forma volgens de Scholastieke sacramen-
tentheologie de kernritus van een sacrament bepalen. Verder onderscheid: 
‘materia proxima’ is de handeling, bijv. bij het doopsel de 
onderdompeling in of overgieting met water, bij de eucharistie de 
nuttiging; ‘materia remota’ zijn de elementen, bijv. bij het doopsel het 
water, bij de eucharistie brood en wijn. 
 
Mediator Dei et hominum: encycliek van paus Pius XII over de liturgie, 
gepromulgeerd op 20 november 1947 en beschouwd als pauselijke 
erkenning van de liturgische beweging en haar inzet voor de actieve 
deelname van de gelovigen; heeft het inrichten van diocesane commissies 
voor liturgie bevorderd. 
 
medicea: op humanistische grondslag aangepast graduale in 1615 
gedrukt op de persen van kardinaal de Medici en in 1868 door  Pustet 
(Regensburg) opnieuw uitgegeven met pauselijke goedkeuring. 
 
melkieten: na het Concilie van Chalcedon (451), dat het monofysitisme 
veroordeelde, ontstond er een scheuring in de kerk van Antiochië. Een 
gedeelte bleef trouw aan de rechte leer van het concilie en meteen ook 
aan de keizer (in het Syrisch: malko) en werd door de monofysieten als 
melkieten bestempeld, dus volgelingen van de keizer. Zij volgden nog 
een tijd de eigen Antiocheense, c.q. Alexandrijnse ritus, maar namen in 
de 12de eeuw de Byzantijnse ritus bijna helemaal over. Een aantal 
melkieten zijn in 17de eeuw met Rome geünieerd. 
 
memento: (let. gedenk) beginwoord van een tweedelig gebed uit de 
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Romeinse canon, waarbij vóór de consecratie de levenden en na de 
consecratie de overledenen werden herdacht. Zie diptieken. 
 
memores... offerimus: “Daarom gedenken wij het sterven en verrijzen 
van de Heer en bieden U, Vader, deze gaven aan, die Gij ons zelf hebt 
gegeven”. Tekst uit de Romeinse canon waarin in één zinsverband de 
anamnese en de opdracht wordt uitgedrukt. 
 
memoria: zie gedachtenis. 
 
mensa: (let. tafel) altaarsteen. In de uitdrukking ‘mensa Domini’ (= tafel 
van de Heer) aanduiding voor het altaar vooral als men de nadruk wil 
leggen op de eucharistie als maaltijd van de Heer. 
 
merkteken, sacramenenteel: Augustinus had in verband met de vraag of 
bij de kerkvervolging afvallige gelovigen nadien moesten worden 
herdoopt de blijvende werkdadigheid van het doopsel vergeleken met het 
brandmerk van de Romeinse legioensoldaten. Zo ontstond de idee dat 
sommige sacramenten niet herhaalbaar zijn, anderen dan weer wel. Niet 
herhaalbare sacramenten, die dus een ‘onuitwisbaar merkteken’ geven 
zijn: doopsel, vormsel en wijding tot het ambt. 
 
Messager des fidèles: tijdschrift in 1884 gesticht door G. van Caloen, in 
1888 omgevormd tot Revue Bénédictine. 
 
meter: vrouw die bij het doopsel dezelfde taak vervult als de peter. 
 
metten: (van het Latijn: matutinae) nachtgebed als onderdeel van het 
getijdengebed, thans vervangen door de lezingendienst die op elk 
moment van de dag kan gebeuren. 
 
Michel, Virgil  (1888-1938): benedictijn van St. John’s Abbey in 
Collegeville, promotor van de Liturgische Beweging in de USA, eerste 
uitgever van het tijdschrift ‘Orate Fratres’, nadien omgevormd tot 
Worship. 
 
mijter : liturgisch hoofddeksel van kardinalen, bisschoppen, abten en 
protonotarii tijdens pontificale diensten; gevormd door twee met de punt 
naar boven gerichte schilden (cornua); onderaan de achterzijde zijn twee 
versierde stroken (fanones); kleur is steeds wit of goud. 
 
Milanese ritus: uit de liturgische verscheidenheid in Noord-Italiê 
(Ravenna, Aquileja en Milaan) vóór het Karolingische eenheidsstreven is 
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enkel die van Milaan blijven bestaan, hoewel beïnvloed door de 
Romeinse ritus; omdat wij enkele bijzonderheden over de oudere 
Milanese ritus kennen uit de geschriften van Ambrosius spreekt men van 
ambrosiaanse ritus; kenmerkend zijn de vele hymnen. 
 
mis: voorheen meest gebruikte term om de eucharistieviering aan te 
duiden, afgeleid van de slotformule ite, missa est; zie missa. 
 
misericordia: (let. barmhartigheid) steuntje (vaak met snijwerk versierd) 
aangebracht aan de onderkant van de opklapbare zitting van de 
koorbanken, waartegen men kon leunen bij het staan tijdens het  
koorgebed. 
 
missa: wegzending met een aantal ceremoniën, zoals een zegengebed, na 
bijv. een samenkomst van de doopleerlingen; sinds de middeleeuwen 
Latijnse benaming om de eucharistieviering aan te duiden, zie Ite, missa 
est. 
 
missa bifaciata, trifaciata: middeleeuws misbruik om bij het samen-
vallen van feesten twee of drie ‘voormissen’ (is thans ‘dienst van het 
Woord’) te verbinden met één eucharistische dienst. 
 
Missale Romanum: de algemene titel voor het boek of de boeken die de 
gebeden, gezangen, lezingen en rubrieken bevatten die voorgeschreven 
zijn voor de eucharistieviering. Het Concilie van Trente beval een 
herziening die resulteerde in het Missale Romanum van 1570, ook 
genoemd het Tridentijns missaal. Het Tweede Vaticaans Concilie beval 
een nieuwe herziening wat leidde tot het Romeins Missaal van 1970. 
Oorspronkelijk waren de teksten te vinden in verschillende boeken, 
naargelang de verschillende bedienaren. Reeds vóór Trente was men 
begonnen alles in één boek te brengen (missale plenum). Thans is het 
missaal weer verdeeld over het misboek voor de priester, waarin enkel de 
gebeden van de voorganger staan en wellicht beter opnieuw 
sacramentarium  wordt genoemd, het lectionarium en het graduale. 
 
missa sicca: middeleeuws misbruik waarbij eucharistisch gebed en 
communie werden weggelaten uit de mis. 
 
missa praesanctificatorum: liturgie van de voorafgeheiligde gaven; 
communiedienst voorgegaan door de priester met hosties van een vorige 
eucharistieviering op een dag waarop geen eucharistie mag gevierd 
worden (vergelijk Goede Vrijdag). 
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mis van eerherstel: devotie ontstaan in 1862 in het norbertinessen-
klooster Bonlieu in Frankrijk, waarbij men bij voorkeur op zondag een 
extramis bijwoont om goed te maken wat God aan eer tekort kwam door 
het wegblijven van anderen; leidde tot oprichting van 
‘(aarts)broederschappen van de heilige mis van eerheerstel’ o.m. in 
Tongerlo en Berne. 
 
misweek: initiatief genomen in 1931 door A. Van Clé van de abdij 
Tongerlo om het triduum voor de dag van eerherstel om te vormen tot een 
week waarin hij de gelovigen wou binnenleiden in de betekenis van de 
mis en hun aandeel daarin om aldus tot een viering te komen met actieve 
deelname, overwegend dat het misverzuim te wijden is aan onbegrip. 
Ongeveer gelijktijdig was vanuit de abdij Keizersberg met Dom 
Augustinus François ook een vergelijkbare ‘missieactie’ ontstaan. In 
Nederland nam in 1933 E. Bruning dergelijk initiatief, daarin gevolgd 
door zijn medebroeders franciscanen, kapucijnen, norbertijnen en de 
paters van het Allerheiligst Sacrament. 
 
Mohlberg, Kunibert  (1875-1963): monnik van de abdij Maria Laach, 
uitgever van de reeks ‘Liturgiegeschichtliche Quellen und Forschungen’, 
hoogleraar aan het Pauselijk Instituut voor Christelijke Archeologie en 
het Sint-Anselmuscollege te Rome, publiceerde kritische uitgaven van 
o.m. het Sacramentarium Veronense, het ‘Missale Gothicum’ en het 
‘Missale Francorum’. 
 
monofysieten: op het Concilie van Efese (431) was Nestorius veroor-
deeld omdat hij de eenheid tussen de goddelijke en de menselijke natuur 
van Christus loochende. Een deel van zijn tegenstanders vervielen in het 
ander uiterste en lieten de menselijke natuur van Christus helemaal 
opgaan in zijn goddelijke natuur en werden daarom monofysieten 
genoemd (monos = alleen, enkel; fusis = natuur → één enkele natuur). 
Zie jakobitische ritus. 
 
monstrans: ook ostensorium genaamd; liturgisch vaatwerk bestemd voor 
het tonen van een reliek, vooral voor de uitstelling van het H. Sacrament, 
in dit geval bestaande uit een voet en een krans met lunula om de hostie 
te bevatten. 
 
motu proprio : decreet op eigen initiatief en/of persoonlijke 
verantwoordelijk van de paus geschreven, bijv. Tra le sollecitudini.  
 
mozarabische liturgie: begin 5de eeuw kwamen de westgoten van de 
Balkan naar Spanje en brachten een van Syrië afkomstige liturgie mee, 
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die vermengd met Gallicaanse elementen in 633 door de synode van 
Toledo werd erkend (= visigotische liturgie); tijdens de bezetting van de 
Moren werd ze mozarabische liturgie genoemd; paus Gregorius VII 
(1073-1085) legde de Romeinse liturgie op; een gemutileerde vorm bleef 
voortbestaan in Toledo en wordt thans bestudeerd. 
 
muron: in de oosterse liturgie de benaming van wat in de westerse 
liturgie chrisma wordt genoemd. 
 
mozetta: schoudermanteltje dat boven de toog werd gedragen door 
bisschoppen (purper) en abten (zwart). 
 
mystagogische catechese: de verdere catechese (let. tot de christelijke 
mysterieën binnenleidende) die volgens de vernieuwde orde van dienst 
voor de christelijke initiatieviering van volwassenen in de paastijd 
gegeven wordt aan de pasgedoopten; de naam gaat terug op een geschrift 
van bisschop Cyrillus van Jeruzalem (313-387). 
 
 
 

N  
 
nachtmis: zie Kerstmis. 
 
nachtwake: doorbrengen van de nacht in gebed, lezing en bezinning; de 
oudste vorm is de paaswake. 
 
narthex: voorhal van het kerkgebouw, de ruimte tussen de hoofddeuren 
en het schip van de kerk: kerkportaal. 
 
natale of ‘dies natalis’: heiligenfeest bij voorkeur gevierd op de de 
verjaardag van zijn of haar sterfdatum. 
 
navicularius: dienaar in de plechtige Tridentijnse mis die, naast de 
thuriferarius, het scheepje met wierookkorrels diende te dragen. 
 
neofiet: pasgedoopte christen. 
 
Neo-gallicaanse liturgie: vanaf de tweede helft van de 17de eeuw tot het 
midden van 19de eeuw ontstonden in Frankrijk onder invloed van 
jansenistische en gallicanistische strekkingen, later nog beïnvloed vanuit 
de Verlichting eigen liturgieën die o.m. gekenmerkt waren door een 
actiever betrekken van de gelovigen bij de viering, het gebruik van de 
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landstaal, vereenvoudiging, herbronning op de bijbel, het weer centraal 
stellen van het Christusmysterie tegen de sterke heiligenverering, het 
creëren van nieuwe teksten, enz. O.m. het optreden van P. Guéranger 
betekende het einde hiervan en een terugkeer naar de Tridentijnse 
liturgie. 
 
neomist: pas gewijd priester. 
 
Nestoriaanse ritus: Oost-Syrische of Syro-Mesopotamische ritus; deze 
christenen hebben de beslissingen niet aanvaard van het concilie van 
Efese (431), waar de leer van Nestorius, die de eenheid tussen de 
goddelijke en menselijke natuur van Christus loochende, was veroor-
deeld; Chaldeeuwse christenen en de Syro-Malabaren die deze ritus 
volgen hebben zich met Rome geünieerd; deze liturgie staat het dichtst bij 
de joodse gebedstraditie; hier situeert zich het eucharistisch gebed van de 
apostelen Addai en Mari.  
 
nimbus: gouden licht- of stralenkrans rond het lichaam of vooral het 
hoofd van de afbeelding van God, Christus of de heiligen; bij de 
afbeelding van Christus wordt in de n. vaak een kruis getekend. 
 
nocturne: onderdeel van de metten, die gewoonlijk uit drie nocturnen 
bestond met elk drie psalmen, antifonen en lezingen. 
 
nodus: gedeelte tussen voet en kom van de kelk, waar ze wordt 
vastgehouden. 
 
none: een van de kleine gebedstijden (naast terts en sext) in het getij-
dengebed, oorspronkelijk op het negende uur na zonsopgang, het uur van 
Jezus’ sterven op het kruis. 
 
Notitiae: in 1965 door het Consilium opgericht tijdschrift, waarin de 
officiële documenten over de liturgische vernieuwing, decreten, 
verslagen, vragen en antwoorden worden gepubliceerd, thans officieel 
orgaan van de Congregatie van de Goddelijke Eredienst. 
 
noveen: devotie waarbij men gedurende negen dagen bidt voor een 
bepaalde intentie; ook wel de voorbereidingsperiode voor een groot feest, 
bijv. Pinksternoveen van vrijdag na Hemelvaart tot Pinksteren. 
 
NRL : Nederlandse Raad voor Liturgie, sinds 1971 de voortzetting van de 
Nederlandse Commissie voor Liturgie, te vergelijken met ICLZ in Vlaan-
deren. 
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nuchter zijn, eucharistisch: het zich onthouden van voedsel en drank 
alvorens te communiceren uit eerbied voor het eucharistisch voedsel; 
voorheen was het voorschrift dat men sinds middernacht niets meer 
mocht eten of drinken, thans is de regel één uur vóór de communie; het 
nemen van medicijnen is toegestaan, wijl ouderlingen en zieken niet door 
het voorschrift gebonden zijn.  
 
Nunc dimittis: (let. laat nu gaan) de hymne van Simeon (Lc 2,29-32), 
genoemd naar de Latijnse beginwoorden, is een vast onderdeel van de 
completen. 
 
 
 

O  
 
O-antifonen: zeven met de uitroep ‘o’ beginnende antifonen, die bij het 
magnificat van de vespers worden gezongen tijdens de laatste zeven 
dagen van de advent en thans ook ingelast zijn als vers bij het alleluja; 
het gaat telkens om een jubelende aanroeping van de verwachte Messias 
en een bede om zijn heilbrengende komst. 
 
occurrentie: wanneer twee liturgische feesten samenvallen op één dag. 
 
octaaf: periode van acht dagen waarmee een feest kan worden verlengd; 
thans hebben alleen Pasen en Kerstmis zo’n octaaf. 
 
offerande: vroegere benaming voor de bereiding der gaven. Thans als 
theologisch misleidend beschouwd omdat hier geen offer gebeurt, maar 
wel het aanbrengen en klaarmaken en op het altaar plaatsen van de gaven. 
 
offergaven: brood en wijn bestemd voor de eucharistieviering. In de 
oudheid werden deze gaven samen met andere gaven voor de armen van 
huis uit meegebracht. De huidige omhaling of collecte tijdens de 
eucharistieviering is hiervan een overblijfsel.  
 
offertoriumzang: de zang die de gavenprocessie begeleidt. 
 
officie: eigenlijk ‘officium divinum’, is de vroegere benaming van het 
getijdengebed. 
 
olie: als vrucht van de olijfboom voor de bijbelse mens en de eerste 
christenen één van de grootste gaven van de schepping, gebruikt voor het 
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bereiden van voedsel, de verlichting, het genezen van wonden, de 
lichaamsverzorging. Olie doordringt de huid en maakt ze levendig, 
glanzend mooi. Vermengd met welriekende kruiden verspreidt ze een 
feestelijke geur en werd daarom aangeboden aan gasten om deze te eren. 
Atleten wreven hun lichaam in met olie om hun spieren soepel te maken 
en vechters in de arena beletten aldus dat hun tegenstander greep op hun 
lichaam had. Olie was in die landen in overvloed aanwezig en werd aldus 
symbool van Gods overvloedige gaven van kracht, doordringing, 
genezing, enz. Daarom kon men dan ook vragen wanneer dergelijke olie 
binnen allerlei vieringen werd aangewend. 
 
olie der geloofsleerlingen: één van de oliën die door de bisschop wordt 
gezegend gedurende de chrismamis en te gebruiken tijdens één van de 
fases van de initiatieliturgie voor volwassenen en tijdens de kinderdoop; 
bewaard in een ampul met de letters O.C. (=Oleum Catechumenorum) of 
O.S. (= Oleum Sanctum). 
 
olie der zieken: olie door de bisschop gezegend tijdens de chrismamis en 
bestemd voor het sacrament van de ziekenzalving, bewaard in een ampul 
met de letters O.I. (= Oleum Infirmorum). 
 
oliesel, heilig: zie laatste oliesel en ziekenzalving. 
 
omoforion: (let. schouderkleed) brede strook van kostbare stof in de 
liturgische kleur dat de bisschop in de Byzantijnse ritus om de hals draagt 
boven de andere gewaden, te vergelijken met het pallium. 
 
ongedesemd brood: zie hostie. 
 
Ons Liturgisch Tijdschrift : de Nederlandse Liturgische Federatie 
richtte in 1916, toen Liturgisch Tijdschrift door de oorlogsomstandig-
heden niet kon verschijnen, een eigen ‘Maandschrift voor Liturgie’ op, in 
1924 veranderd tot ‘Ons Liturgisch Tijdschrift’, in 1941 door de oorlog 
opgehouden en in 1947 opgenomen in Tijdschrift voor Liturgie. 
 
onuitwisbaar merkteken: zie merkteken. 
 
Oost-Syrische ritus: zie Nestoriaanse ritus en Chaldeeuwse ritus. 
 
opdracht: gedeelte van het eucharistisch gebed, onmiddellijk na de 
anamnese, waarbij de samengekomen geloofsgemeenschap verenigd met 
Christus in de Geest het onbevlekte offer en zichzelf aan de Vader 
aanbieden. 
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Opdracht van de Heer: feest gevierd op 2 februari, dit is 40 dagen na 
Kerstmis, vroeger Lichtmis genoemd, waarin de bijbelse gebeurtenissen 
in de tempel centraal staan (Lc 2,22-39). Reeds gevierd in Jeruzalem op 
het einde van de 4de eeuw, in Rome sinds het midden van de 5de eeuw.  
 
Openbaring des Heren: zie Epifanie. 
 
openingsgebed: of collecta; eerste van de presidentiële gebeden tijdens 
de eucharistieviering ter afsluiting van de openingsritus; vangt aan met de 
gebedsoproep ‘laat ons bidden’, waarna een korte gebedsstilte, dan brengt 
de voorganger de gebeden van de gemeenschap samen (> collecta) in een 
gebed dat aansluit bij de viering van de dag of de tijd, dat door Christus 
in de Geest tot de Vader wordt gericht, en door de gemeenschap als haar 
gebed wordt erkend door het ‘amen’. 
 
openingsritus: eerste gedeelte van de eucharistieviering die bedoelt een 
brug te slaan tussen leven en liturgie, de vergaderde gelovigen tot één 
gemeenschap te maken en hen in de juiste gesteltenissen te brengen én 
voor het luisteren naar Gods Woord én voor het samen vieren van de 
eucharistie. Bestaat uit: intrede-(zang), kruisteken, begroeting, boeteritus, 
kyrie, gloria en openingsgebed. 
 
opheffing: zie elevatie. 
 
opus operantis: let. het werk van de werkende, zie ex opere operantis. 
 
opus operatum: let. het gewerkte werk, zie ex opere operato. 
 
orante: gebedshouding met opgeheven armen en handen en opwaarts 
gekeerde handpalmen, zoals in de oud-christelijke kunst vaak afgebeeld, 
thans door de voorganger aangenomen houding tijdens de presidentiële 
gebeden. 
 
orarion : de stool van de diaken in de Byzantijnse ritus. 
 
oratie: (let. redevoering) gebed dat in de regel de priester uitspreekt 
namens de geloofsgemeenschap, bijv. oratio super oblata (gebed over de 
gaven). 
 
oratio fidelium : zie voorbede. 
 
oratio super oblata: zie gebed over de gaven. 
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oratio super populum: gebed dat op bepaalde dagen door de priester kan 
gezegd worden over de gelovigen bij de zegen tijdens de eucha-
ristieviering. 
 
oratio universalis: zie voorbede. 
 
oratorium : 1. openbare bidplaats; 2. zangstuk met instrumentele 
begeleiding met (meestal) religieuze inhoud. 
 
orde van dienst: Nederlandse weergave van het Latijnse ordo ter 
aanduiding van het eigen ritueel van een bepaald sacrament, bijv. ‘Ordo 
Baptismi Parvulorum’ = Orde van dienst voor de liturgie van het 
kinderdoopsel. 
 
ordinarium missae: de onveranderlijke delen van de eucharistieviering, 
hoewel zij niet alle in elke viering voorkomen (bijv. Gloria en Credo), te 
onderscheiden van het proprium missae. 
 
ordinarius loci : hij die kerkelijke rechtsmacht heeft over een bepaalde 
plaats (bijv. de residerende bisschop), ter onderscheiding van de 
ordinarius die gezag uitoefent over bepaalde personen die niet onder de 
o.l. vallen (bijv. exempte kloosterlingen). 
 
organist: zie orgelist. 
 
orgel: (pijporgel) muziekinstrument met pijpen en klavieren waarbij de 
klank wordt voortgebracht door luchtstromen die uit blaasbalgen via te 
openen en af te sluiten kanalen naar de pijpen worden gevoerd; wordt 
door Vaticanum II in ere gehouden, hoewel ander instrumenten na het 
oordeel van de bevoegde overheid mogen worden gebruikt indien zij 
passen bij de waardigheid van het kerkgebouw.  
 
orgelist: persoon die het orgel bespeelt tijdens de liturgische vieringen. 
 
orthros: morgengebed in de getijden volgens de Byzantijnse ritus. 
 
ostensorium: zie monstrans. 
 
ostiarius: zie deurwachter. 
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P  
 
paaskaars: grote kaars, versierd met het kruis, de Griekse letters alfa en 
omega, het jaartal en wierookkorrels, die bij het begin van de paaswake 
wordt aangestoken als symbool van de verrezen Heer, het donkere 
kerkgebouw wordt binnengedragen en waaraan de eigen kaars van de 
gelovigen wordt ontstoken. Wordt aangestoken tijdens alle vieringen 
gedurende de vijftigdagentijd. Na Pinksteren krijgt zij haar plaats in het 
baptisterium en wordt aangestoken bij de doopviering. Zij kan ook 
worden gebruikt bij de uitvaartliturgie. 
 
paasoctaaf: de eerste acht dagen van de paastijd vormen het paasoctaaf, 
gedurende deze week ontvingen de catechumenen de mystagogische 
catechesen en bleven zij hun witte gewaden dragen die ze aflegden op de 
octaafdag, die daarom genoemd werd ‘dominica in albis depositis’ 
(beloken Pasen). 
 
paasplicht: sinds het Vierde Concilie van Lateranen dienen alle gelo-
vigen vanaf de jaren van verstand minstens eens per jaar, en dit in de tijd 
rond Pasen, te biechten en te communiceren. Canon 920 van het nieuwe 
Kerkelijk Wetboek vermeldt de biecht niet meer. 
 
paastijd: pentekoste of vijftigdagentijd, de vijftig dagen vanaf Verrij-
zeniszondag tot Pinksteren moeten in vreugde en jubel worden gevierd 
als één enkele feestdag (vandaar het steeds herhaalde alleluja), als ‘de 
grote dag des Heren’. Daarom worden de zondagen in deze periode ook 
‘paaszondagen’ (Vlaanderen) of ‘zondagen van Pasen’ (Nederland) 
genoemd en niet ‘zondagen na Pasen’. Daarom wordt in alle liturgische 
vieringen in deze periode de paaskaars aangestoken. Daarom wordt in de 
prefatie op Pinksteren gebeden: “Aan hen die door de gemeenschap met 
uw Zoon uw kinderen zijn geworden, hebt Gij op deze dag de heilige 
Geest geschonken om het Paasmysterie te voltooien”. Paaszondag, 
Hemelvaart en Pinksteren markeren drie aspecten van het paasgebeuren: 
de opstanding, het zitten aan de rechterhand van de Vader en de zending 
van de Geest. 
 
paastriduum: triduum sacrum, de driedaagse viering van het paas-
mysterie, met name Jezus’ lijden, sterven en verrijzen, dat ingezet wordt 
met de avondviering van Witte Donderdag, zijn hoogtepunt bereikt in 
paaswake en besloten wordt met de vespers van Verrijzeniszondag. 
 
paaswake: de ‘moeder van alle waken’ (Augustinus, Sermo 219) wordt 
gevierd tijdens de avond en de nacht vóór paaszondag. Deze wake omvat 
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de wijding van het vuur en het aansteken van de paaskaars, gevolgd door 
een intredeprocessie achter deze paaskaars, en de plechtige verkondiging 
van Christus’ verrijzenis door het Exsultet. Daarna volgen een langere 
woorddienst en zo mogelijk een doopviering, gedurende welke de 
catechumenen worden gedoopt en gevormd en steeds allen hun 
doopbeloften hernieuwen. Gedurende de eucharistieviering 
communiceren de pasgedoopten voor de eerste keer. Sinds de late 
middeleeuwen was deze viering verplaatst naar de vroege 
paaszaterdagmorgen, maar in 1951 stond paus Pius XII het herstel van de 
paaswake toe op voorlopige wijze. In 1955 werd samen met enkele 
vernieuwingen van de liturgie van de Goede Week de paaswake hersteld. 
 
palla: vierkant stuk stijf linnen dat gebruikt wordt om de kelk af te 
dekken vanaf de bereiding der gaven tot aan de communie. 
 
pallium : witwollen band met 6 zwarte kruisjes, om de schouders 
gedragen door de aartsbisschoppen; te vergelijken met het omophorion in 
de Byzantijnse ritus. 
 
palmprocesssie: zie Palmzondag. 
 
palmwijding : zie Palmzondag. 
 
Palmzondag: passie van de Heer: de zesde zondag in de veertigda-
gentijd, inzet van de Goede Week. Op deze dag herdenkt de geloofs-
gemeenschap de intocht van Jezus in Jeruzalem vóór zijn lijden. Volgens 
het evangelie wuifden de mensen bij deze intocht met palmtakken en 
zongen zij ‘Hosanna’. Gedurende de openingsritus kunnen palmtakken 
worden gezegend en een palmprocessie worden gehouden. Als evangelie 
van deze dag wordt het lijdensverhaal gelezen volgens Matteüs, Marcus 
of Lucas, overeenkomstig het lezingenjaar. 
 
paraliturgie : naam gegeven aan godsdienstige oefeningen die niet 
voorkomen in een liturgisch boek, bijv. het ‘heilig uur’, bestaande uit 
liederen, gebeden, preek en aanbidding van het H. Sacrament. 
 
paramenten: andere benaming voor liturgische gewaden. 
 
parasceve: (let. voorbereiding) bijbelse benaming voor de dag die aan de 
sabbat voorafgaat en alles moest klaargemaakt worden voor zijn viering 
(vgl. Joh 19,14); in de liturgie enkel gebruikt als benaming voor Goede 
Vrijdag: feria sexta in parasceve. 
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parochie: kerkrechterlijk een zelfstandig territoriaal onderdeel van een 
bisdom, met een eigen kerk, eigen pastoor en een eigen geloofs-
gemeenschap. Deze gemeenschap viert haar eenheid met elkaar en met de 
Heer vooral in de eucharistieviering op de dag van de Heer; als regel 
wordt ook binnen de parochie de initiatieliturgie gevierd. 
 
Paroisse et Liturgie: zie Bulletin Paroissial et Liturgique. 
 
Parsch, Pius (1884-1954): augustijner koorheer (Klosterneuburg),  
pionier van de Oostenrijkse liturgische beweging vooral naar het gewone 
volk toe, auteur van o.m. de boeken ‘Volksliturgie’ en ‘Das Jahr des 
Heiles’, stichter van het tijdschrift Bibel und Liturgie (1926), promotor 
van de Betsingmesse, een ‘gemeenschapsmis’ met liederen en gebeden in 
de volkstaal, stimulator (sinds 1927) van het herstel van de paaswake. 
 
partikel : deeltje van een hostie. 
 
pascha annotinum: in de vroege middeleeuwen de eerste verjaardag van 
het doopsel, dag waarop het jaar tevoren Pasen viel toen men nog in de 
paasnacht gedoopt werd. 
 
Pasen: het oudste en centrale feest van het liturgisch jaar, naast de 
zondag als wekelijkse viering, als jaarlijkse herdenking van Christus’ 
verrijzenis, gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan van de 
lente (zie ook quartodecimanen). Deze viering duurt vijftig dagen en 
eindigt op Pinksteren. 
 
pateen: schoteltje of schaal waarop het brood voor de eucharistie wordt 
gelegd; toen de priester vrijwel als enige communiceerde en de gelovigen 
als ze al communiceerde hosties uit de Heilige Reserve ontvingen, werd 
dit een klein rond, edelmetalen schoteltje waarop één enkele grote hostie 
werd gelegd; vandaag bij voorkeur weer één grote schaal waarop de 
hosties voor alle deelnemenden worden geplaatst (= symbool van het ene 
brood waaraan we deelnemen); na de broodbreking kunnen ze dan over 
kleinere schalen worden verdeeld. 
 
paxtafel: versierd gouden tafeltje met handvat dat vroeger in sommige 
streken in de gezongen missen zonder assistentie door de ceremoniaris 
aan de celebrerende priester werd aangereikt voor de vredeskus (pax) en 
vervolgens aan de aanwezigen in het priesterkoor werd aangereikt om het 
te kussen. 
 
pectorale: borstkruis dat gedragen wordt door een bisschop en abt. 
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penitentie: boetewerk (gebed of daad van naastenliefde) opgelegd bij het 
sacrament van bekering en verzoening als voldoening voor de zonde en 
aanzet voor een nieuwe levenswijze. 
 
Pentekostè: zie vijftigdagentijd. 
 
perikoop: gedeelte van een bijbeltekst die in de liturgie wordt 
voorgelezen. 
 
peter: man die samen met de meter 1. bij het kinderdoopsel de ge-
loofsgemeenschap minimaal vertegenwoordigt en medeverantwoor-
delijkheid opneemt voor de christelijke opvoeding; 2. bij de christelijke 
initiatieviering van een volwassene deze minstens in de laatste fase van 
het catechumenaat bijstaat en begeleidt, bij het doopsel zelf getuigt voor 
het geloof van de kandidaat en deze helpt trouw te blijven aan zijn of haar 
geloof en christelijke levenswijze. 
 
phelonion: zie felonion. 
 
phos hilaron: (let.: blij licht) lofzang die wordt gezongen tijdens de 
vespers in de Byzantijnse ritus op het moment dat het licht wordt 
aangestoken (lucernarium); gaat wellicht terug tot de 2de eeuw. 
 
pileolus: zie kalotje. 
 
Pinksteren: benaming afgeleid van ‘pentekostè’ = vijftigste dag; 
afsluitend hoogfeest van de paastijd, waarop vooral de uitstorting van de 
Geest, de grote vrucht van het paasmysterie, wordt gevierd. In de 
Romeinse liturgie evolueerde Pinksteren tot een zelfstandig feest met een 
eigen octaaf. Dit is door de liturgische vernieuwing ongedaan gemaakt. 
De rode kleur van de gewaden is er nog een overblijfsel van en zou beter 
door wit, de paaskleur, worden vervangen. 
 
Pistoia, synode van: in 1786 werd te Pistoia (Italië) een kerkvergadering 
gehouden waar concrete voorstellen werden gedaan om de liturgie aan te 
passen aan het ‘aufgeklärte’ levensgevoel; hoewel op zich interessante 
voorstellen gedaan werden om de liturgie meer als viering van de 
geloofsgemeenschap te maken, door o.m. het gebruik van de landstaal, 
een aantal vereenvoudigingen, een centraal stellen van het 
Christusmysterie, één altaar in elke kerk, enz. gaf de gallicaans-
jansenistische geest waarin dit gebeurde aanleiding tot veroordeling in 
1794. 
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plechtige communie: benaming gegeven aan de feestelijke commu-
nieviering rond 11-12 jaar nadat in 1910 de eerste communie, in de tijd 
voordien precies op die leeftijd gevierd, was teruggebracht tot de leeftijd 
van 7 jaar; werd nadien verbonden met de hernieuwing van de 
doopbeloften en rond die tijd werd ook het vormsel gevierd. Thans is de 
hernieuwing van de doopbeloften een onderdeel van de vormselviering. 
 
pluviale: zie koorkap. 
 
Pontificale Romanum: liturgisch boek dat de vieringen bevat waarin de 
bisschop de voorganger is, zoals vormsel, wijding tot het ambt, 
kerkwijding, enz. De eerste pontificalia ontstonden in de 10de eeuw. 
Vooral belangrijk hierbij zijn het Pontificale Romano-Germanicum 
(Mainz, ca 950), het Pontificale Romanae Curiae (13de eeuw) en het 
Pontificale van Durandus (ca. 1295). 
 
pontificalia : 1. de uitoefening van de bisschoppelijke functies, zoals het 
toedienen van de wijdingen; 2. het recht op het dragen van de 
bisschoppelijke gewaden, borstkruis, ring, enz.; 3. meervoud van 
pontificale. 
 
potirion : kelk in de oosterse ritussen, gewoonlijk groter dan in de 
westerse ritus omwille o.m. van de communie onder beide gedaanten. 
 
praenotanda: het ‘ten geleide’ of ‘algemene inleiding’ zoals men deze 
vindt in de Latijnse editiones typicae van de ten gevolge van Vaticanum 
II herziene liturgische boeken. 
 
preces: reeks smeekgebeden, vooral in de lauden en vespers, nu 
slotgebeden genoemd. 
 
preconium paschale: andere naam voor het Exsultet. 
 
predella: 1. platform of treden waarop het altaar staat; 2. onderstuk 
waarop het altaarretabel steunt. 
 
prefatie: eerste gedeelte van het eucharistisch gebed, beginnend met een 
dialoog tussen voorganger en gemeenschap en besloten met het samen 
zingen van het sanctus. De benaming is afgeleid van een Latijns woord 
voor plechtig verkondigen eerder dan een soort voorwoord. De kern is 
een dankzegging voor het hele heilswerk en vooral voor een bijzondere 
reden al naargelang de dag, het feest of de tijd. 
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presbyter: term afgeleid van het Griekse woord voor oudste, duidt de 
tweede stap aan in het sacrament van de wijding tot het ambt, met name 
priester dat hiervan is afgeleid. 
 
presbyterium: 1. priesterkoor, de ruimte in het kerkgebouw waar de 
priesters en de andere liturgische bedienaren in de regel hun liturgisch 
dienstwerk verrichten; in feite de ruimte rondom het altaar, met de ambo 
en de voorgangersplaats. 2. de priesters van een bisdom samen rond de 
bisschop geschaard. 
 
presidentiële gebeden: de gebeden die de voorganger luidop uitspreekt 
namens de hele vergaderde geloofsgemeenschap, eerst en vooral het 
eucharistisch gebed, en verder het openingsgebed, het slotgebed van de 
voorbede, het gebed over de gaven en het gebed na de communie. 
 
priem: één van de vroegere canonieke uren, thans afgeschaft, gebeden 
tussen de lauden en de terts. 
 
priester: titel in de regel gegeven aan een gewijde bedienaar van de 
tweede rang die de wijding tot het ambt heeft ontvangen en door deze 
wijding gemachtigd is tot het voorgaan in de eucharistie. Het is afgeleid 
van het Griekse presbyter. Zo een priester oefent het ‘ambtelijk 
priesterschap’ uit. Op basis van hun doopsel evenwel delen alle gelovigen 
ook aan het unieke priesterschap van Christus, daarom spreken we van 
‘dooppriesterschap’ of ‘gemeenschappelijk priesterschap’ (in het 
Nederlands nog al te vaak ‘algemeen’ priesterschap genoemd). 
 
priesterkoor: zie presbyterium. 
 
processie: elke formele verplaatsing van een groep gelovigen van een 
bepaalde plaats naar een andere of een plechtige omgang van geestelijken 
en gelovigen binnen of buiten het kerkgebouw onder gezang en gebed. 
Een plechtiger karakter wordt verleend doordat de p. wordt voorafgegaan 
door een wieroker, gevolgd door een kruisdrager vergezeld van twee 
kaarsdragers. Tijdens de eucharistieviering kan er een processie zijn bij 
de intrede, het evangelie, de bereiding der gaven, de communie en na de 
zending. Bijzondere processies zijn die op  het feest van de Opdracht van 
de Heer (Lichtmis), Palmzondag en op Sacramentsdag. 
 
processiekruis: kruis, gemonteerd op een draagstok, dat meegedragen 
wordt bij processies, o.m. bij de intredeprocessie bij de openingsritus van 
de eucharistieviering. 
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processie met de gaven: processie bij het begin van de eucharistische 
dienst waarbij een aantal gelovigen brood en wijn en de collecte voor de 
kerk, de armen en de bijzondere noden vanuit de gemeenschap 
aanbrengen. De priester of de diaken neemt deze gaven aan en plaatst 
brood en wijn op het altaar terwijl de andere gaven op een geschikte 
plaats worden neergelegd. Oorspronkelijk immers brachten de gelovigen 
wat nodig was voor de eucharistie én voor de noden van de mensen van 
huis mee. 
 
professie: viering bij het afleggen van de kloostergelofte. 
 
proprium missae: (let. het eigen van de mis) de eigen teksten voor de 
eucharistieviering van een bepaalde dag, feest of liturgische tijd, 
eventueel de intredezang en communiezang, de lezingen, de presidentiële 
gebeden en de prefatie. Zie ordinarium missae. 
 
prosfora: het gedesemde brood dat als hostiebrood wordt gebruikt in de 
Byzantijnse ritus. 
 
proskomidie: plechtigheid vóór het begin van de eucharistieviering 
volgens de Byzantijnse ritus waarbij de priester de gaven voor de 
eucharistie voorbereidt. Hiertoe snijdt hij met een mes (‘lans’ genoemd) 
een stukje uit het midden van vijf prosforen, die hij op een gouden schaal 
(diskos) legt en die respectievelijk Christus (het ‘Lam’), Maria, de 
heiligen, de levenden en de overledenen voorstellen. Aldus wordt de hele 
liturgische gemeenschap rondom Christus uitgebeeld. 
 
prosternatie: zie prostratie. 
 
prostratie: het zich volledig ter aarde werpen, nu nog enkel gedaan bij 
het begin van de liturgie van Goede Vrijdag en tijdens het zingen van de 
litanie in de liturgie van de wijding tot het ambt. 
 
prothesis: tafel achter de linkerkant van de iconostase waaraan de 
proskomidie plaatsvindt. De proskomidie wordt soms ook prothesis 
genoemd. 
 
psalmberijming: vooral in protestantse kerken ontstond de gewoonte om 
de vertaalde psalmen in dichtmaat, op rijm en in strofenvorm  gebracht 
voor gemeentezang geschikt te maken. 
 
psalmodie: (let. psalmgezang) het zingen van psalmen volgens bepaalde 
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melodische formules. Zie antifonale zang en responsorie. 
 
purificatie : de reiniging van schaal en beker na de communie of zelfs na 
de eucharistieviering, vroeger ook ablutie genoemd. 
 
purificatorium : zie kelkdoekje. 
 
pyxis: kleine ciborie zonder voet, busvormig doosje voor de geconsa-
creerde hostie, vooral om deze naar de zieken te kunnen brengen. 
 
 
 

Q  
 
quadragesima: zie veertigdagentijd. 
 
quamprimum  (let. zo spoedig mogelijk) vroegere bepaling dat chris-
telijke ouders hun kinderen zo vlug mogelijk na de geboorte dienden te 
laten dopen. 
 
Quam singulari: decreet van paus Pius X uit 1910 waardoor de eerste 
communie van de kinderen op de leeftijd van zeven jaar werd vastgesteld. 
 
quartodecimanen: in de 2de eeuw was er discussie omtrent de datum 
waarop christenen het paasfeest zouden vieren, de q. volgden de joodse 
kalender, waarbij Pasen valt op de 14de Nisan. 
 
quatertemperdagen: zie kwatertemperdagen. 
 
Questions Liturgiques: liturgisch tijdschrift in 1910 opgericht door dom 
Lambert Beauduin, thans orgaan van het Liturgisch Instituut te Leuven. 
De sinds 1987 toegevoegde titel ‘Studies in Liturgy’ toont aan dat het 
tijdschrift zowel Franstalige als Engelstalige bijdragen publiceert. 
 
Quinquagesima: zondag vóór aswoensdag (ongeveer de vijftigste dag 
vóór Pasen) in de Tridentijnse kalender, vormde met de twee vorige 
zondagen (Sexagesima en Septuagisima) de voorvasten. 
 
qurbanâ: (let. aanbieding) eucharistieviering volgens de Syrische 
ritussen. 
 
 
 



 
 
90 

R  
 
râzâ: (let. mysterie) plechtige vorm van de eucharistieviering volgens de 
Syrische ritussen. 
 
realis praesentia: de werkelijke tegenwoordigheid van Christus onder de 
gedaanten van brood en wijn. 
 
redditio symboli: nadat de doopleerlingen in de eerste eeuwen de 
geloofsbelijdenis (symbolum) was aangeleerd en overgereikt tijdens een 
viering (traditio symboli) dienden zij tijdens een andere viering deze 
plechtig te belijden. 
 
Regina coeli: (let. koningin van de hemel) Maria-antifoon tijdens de 
paastijd, vervangt ook in deze tijd het angelus. 
 
reliek: directe of indirecte overblijfselen van heiligen, vooral stoffelijke 
resten van hun lichaam, maar ook wat met hun lichaam of hun graf in 
aanraking is geweest worden wel eens als reliek gezien; de eerste 
christenen hadden de gewoonte om op de graven van hun martelaren de 
eucharistie te vieren, later werden de altaren voorzien van  deze relieken; 
het Tridentijnse missaal vereistte de aanwezigheid van relieken in het 
altaar of minstens in een altaarsteen; dat is thans niet meer vereist; 
wanneer men bij nieuwe altaren relieken wil voorzien dienen deze onder 
het altaar te worden aangebracht. 
 
reliekschrijn : kistje met relieken, gewoonlijk uit edel metaal; kan allerlei 
vormen hebben vaak in verband met de reliek zelf, soms ook in de vorm 
van een monstrans of ostensorium. 
 
relikwie : zie reliek. 
 
repositorium: 1. deel van de monstrans waarin de lunula geplaatst 
wordt; 2. expositietroon of rustaltaar. 
 
requiemmis: vroegere benaming van de mis voor een overledene, 
afgeleid van de Latijnse beginwoorden van de intredezang, ‘Requiem 
aeternam dona eis, Domine’ (Geef hun, Heer, de eeuwige rust). 
 
reservatie: 1. het voorbehouden van de absolutie van bepaalde zonden 
aan een hogere overste dan de gewone bedienaar van het boetesacrament; 
2. het aan de paus voorbehouden van bepaalde kerkelijke ambten en 
beneficies; 3. de heilige reserve. 
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reserve, heilige: de gewoonte om een deel van het geconsacreerde brood 
in het tabernakel te bewaren, bestemd voor het viaticum en voor de 
verering door de gelovigen. 
 
responsorie: de schriftwoorden, gewoonlijk genomen uit de psalmen en 
gebruikt als antwoord op de lezingen tijdens het getijdengebed. 
 
responsoriepsalm: zie antwoordpsalm. 
 
res sacramenti: term uit de scholastieke sacramententheologie om de 
genade of uitwerking van een sacrament aan te duiden, de uiteindelijke 
werkelijkheid, die door het sacramenteel gebeuren wordt betekend en 
gerealiseerd (vgl. sacramentum et res en sacramentum tantum). 
 
retabel: achter of op het altaar aangebrachte wand wanneer vroeger het 
altaar tegen de muur van het presbyterium was geplaatst, vooral ten tijde 
van de barok door monumentale beeldhouwwerken of schilderijen 
uitgewerkt. 
 
Revue Bénédictine: belangrijk liturgisch tijdschrift gesticht in de abdij 
Maredsous in 1888 ter vervanging van Messager des fidèles. 
 
rite : een vaste symboolhandeling die op bepaalde ogenblikken met 
toewijding wordt herhaald, onderdeel van een ritueel. 
 
Ritencongregatie: vroegere benaming van het in 1588 opgericht orgaan 
van de Romeinse Curie dat zich bezighoudt met de regeling van de 
liturgie. Thans Congregatie van de Eredienst en de discipline van de 
Sacramenten. Zie Congregatie van de Goddelijke Eredienst. 
 
rituaal : boek met teksten en voorschriften in verband met de liturgische 
handelingen, thans orde van dienst. 
 
Rituale Romanum: het in 1614 tengevolge van de beslissingen van het 
Concilie van Trente uitgevaardigde en door Vaticanum II herziene boek 
dat de liturgie van de sacramenten (buiten de eucharistieviering) en 
sacramentaliën (buiten het getijdengebed) bevat waarbij de priester de 
normale voorganger is. Waar dit vroeger één boek was is dit nu verdeeld 
over diverse boeken met hun eigen orde van dienst. 
 
ritualisme: overdreven toeleg op het nauwgezet uitvoeren tot in de 
kleinste details van de voorgeschreven riten, met het gevaar dat men 
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vervalt in een uitgeholde liturgie waarmee geen levensechte viering is 
verbonden: de rite om de rite. 
 
ritueel: het geheel bestaande uit het samenspel van bepaalde symbolen, 
symboolhandelingen (riten) en symbolische woorden. 
 
ritus : 1. symboolhandeling; 2. voorgeschreven wijze waarop een 
bepaalde liturgische handeling moet worden verricht, bijv. de doopritus; 
3. het geheel van de liturgie zoals deze eigen is aan een bepaalde 
kerkgemeenschap, bijv. de Latijnse ritus en de Byzantijnse ritus. 
 
Rivista Liturgica : belangrijk Italiaans liturgisch tijdschrift sinds 1914 
uitgegeven door de abdij Finalpia. 
 
rochet: koorhemd, onderscheiden van het superplie door lange, nauw-
sluitende mouwen, aanvankelijk enkel door bisschoppen gedragen, later 
ook door abten en kanunniken; is geen eigenlijk liturgisch gewaad. 
 
romaanse kerkbouw: (ca. 1000-1250) gekenmerkt door een herhaling 
van kubusvormige ruimte-eenheden, aan de vier hoeken bepaald door 
pijlers, overdekt met gewelven die de druk op de muren overbrengen; het 
vierkant van de viering als maat bepaalt telkens een gewelf in het schip, 
waaraan twee gewelven in de zijbeuken beantwoorden; we 
onderscheiden: koepelgewelven, tongewelven en kruisribgewelven; de 
muren en dragende elementen worden niet ontkend of weggewerkt door 
mozaïeken, maar manifesteren zich als machtige massa’s; de muurdikte 
wordt zelfs benadrukt door vensters met schuine of getrapte dagkanten en 
portalen met archivolten; de ruimte is rustig geleed met effen vlakken en 
kantige lijnen; hoewel de muren hun vlaktewerking behouden, worden ze 
geleidelijk ingedeeld en rijker uitgewerkt door pilasters, lisenen, 
boogfriezen en dwerggalerijen. 
 
Romeinse ritus: ritus zoals deze ontstaan is in de plaatselijke kerk te 
Rome (= Oudromeinse ritus), beïnvloed door de pausliturgie, ten tijde van 
de Karolingers overgenomen in hun gewesten, daar beïnvloed door 
Germaanse, Gallicaanse, Keltische elementen, kwam deze in de 11de 
eeuw weer terecht te Rome, en andermaal beïnvloed door de toenmalige 
pauselijke curieliturgie, uiteindelijk vastgelegd door het Concilie van 
Trente (1545-1563) en in het Tweede Vaticaans Concilie herzien. 
 
Rond de Tafel: zie Het Offer. 
  
rotulus: tekstrol uit papyrus of perkament, meestal enkel aan één kant 
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beschreven, met miniaturen die bij het afrollen tijdens het rechtstaande 
lezen door het volk konden worden gezien; in de Middeleeuwen bewaard 
voor sommige liturgische teksten als het Exsultet; vooral bekend is de r. 
van Ravenna (10de eeuw) met 40 adventsoraties. 
 
rozenhoedje: kortere vorm van het rozenkransgebed, bestaande uit vijf 
maal een ‘Onze Vader’ en een ‘Eer aan de Vader..’ en tien ‘Wees-
gegroetjes’. 
 
rozenkransfeest: Mariafeest (verplichte gedachtenis: O.L. Vrouw van de 
rozenkrans) op 7 oktober (daarom wordt deze maand ook 
rozenkransmaand genoemd) als herinnering aan de overwinning van de 
christenen op de Turken bij de zeeslag van Lepanto in 1571, toege-
schreven aan het vele bidden van de rozenkrans. 
 
rozenkransgebed: gebed waarbij men vijftienmaal een ‘Onze Vader’, 
een ‘Eer aan de Vader..’ en tien ‘Weesgegroetjes’ bidt gebruikmakend 
van een bidsnoer met 59 kralen en een kruisje, ook rozenkrans genoemd, 
terwijl men bij elk tientje een van de blijde, droevige en glorievolle 
geheimen uit Maria’s leven bemediteert. Het gehele gebed wordt ingeleid 
door het credo, een Onze Vader en drie Weesgegroetjes. De grote 
promotoren van deze devotie waren de Dominicanen. 
 
rubriek : een de liturgische handeling bepalende of verklarende instructie 
die tussen de gebeden in een liturgisch boek worden aangebracht; de 
naam is afgeleid van het feit dat deze instructies in het rood (Lat.: ruber) 
zijn gedrukt. 
 
rubricisme: waar de rubrieken de vierende gemeenschap een zekere 
vrijheid laten als men zich fundamenteel aan de bedoeling houdt zijn 
sommigen geneigd deze slaafs en letterlijk te volgen, men spreekt dan van 
rubricisme. Vergelijk ritualisme. 
 
rustaltaar : 1. de plaats en tabernakel gebruikt op Witte Donderdag om 
het eucharistisch brood van de eucharistieviering van die dag bestemd 
voor de communie op Goede Vrijdag te bewaren; de benaming rustaltaar 
is afgeleid van het Tridentijns missaal, maar in het nieuwe missaal moet 
het niet langer een ‘altaar’ zijn en onderscheiden van het gewone 
tabernakel wanneer dit zich reeds in een aparte sacramentskapel bevindt. 
2. altaar waarop tijdelijk het heilig Sacrament, de monstrans, wordt 
geplaatst bij de onderbreking tijdens een processie. 
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S  
 
sabbat: de zevende dag in de joodse kalender, de dag waarop God rustte 
na de schepping (Gen 2,2) en bijgevolg ook de joden rusten en hun 
eredienst aan Jahwe betuigen; christenen hebben de eerste dag van de 
week als dag van de Heer. 
 
sacrament: (let. middel om iets te heiligen) 1. de meest algemene 
omschrijving noemt s. een zichtbaar teken van een onzichtbare goddelijke 
genade. Christus wordt het oersacrament genoemd omdat Hij het 
uiteindelijke zichtbare teken is van Gods genadevolle aanwezigheid in 
deze wereld, de ontmoeting tussen God en mensen ten volle heeft 
mogelijk gemaakt, verlossing heeft gebracht en de gelovigen met zich 
verenigt om in de Geest aan God de volmaakte eredienst te brengen; de 
Kerk noemen we dan het basissacrament. 2. Meer concreet bedoelt men 
in de rooms-katholieke traditie: als door Christus ingestelde en aan de 
Kerk toevertrouwde handelingen van Christus en zijn Kerk, zijn de 
sacramenten tekenen en middelen waardoor het geloof wordt uitgedrukt 
en gesterkt, aan God eredienst gebracht en de heiliging van de mensen 
bewerkt wordt. Zo erkent men zeven rituele vieringen van Gods heil aan 
ons mensen: doopsel, vormsel, eucharistie, boetesacrament, 
ziekenzalving, huwelijk en wijding tot het ambt. Elk van deze s. ziet men 
bepaald door een eigen materieel object of handeling (materie) tezamen 
met een liturgische gebedsformule (forma). 3. De eucharistie wordt vaak 
het Allerheiligste Sacrament genoemd. 
 
sacramentale: een geheiligde tekenhandeling waardoor geestelijke 
effecten worden betekend en verworven krachtens kerkelijke intercessie, 
zoals o.m. zegeningen van personen en voorwerpen, wijdingen van 
maagden, van kerken, altaren. 
 
sacramenta maiora: traditionele benaming om als hoofdsacramenten 
doopsel en eucharistie te beschouwen. 
 
sacramentarium: boek dat de gebeden van de voorganger tijdens de 
eucharistieviering bevat, oorspronkelijk de aanduiding van de verza-
meling libelli , losse bladen met de presidentiële gebeden, vaak van 
belangrijke of gezagvolle personen, die werden gebundeld, zie S. 
Gelasianum en Gregorianum. Thans weer als benaming gebruikt voor het 
boek van de voorganger als onderdeel van het Missale Romanum en 
onderscheiden van het lectionarium. 
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sacramenteel merkteken: zie merkteken. 
 
Sacramentsdag: Hoogfeest van het Lichaam en Bloed van Christus. 
 
sacramentshuisje: aanvankelijk een kast in de kerkwand aan de 
evangeliezijde voor het bewaren van de H. Reserve, werd dit meer en 
meer versierd en groeide in de 14de-15de eeuw uit tot een losstaand 
miniatuurkerkje of vaak miniatuurtoren (sacramentstoren) die soms wel 
enkele meters hoog kon zijn. 
 
sacramentskapel: aparte kapel in een grotere kerk, waar het overge-
bleven eucharistisch brood (de heilige Reserve) wordt bewaard. 
 
sacramentstoren: zie sacramentshuisje. 
 
sacramentum et res: het sacramenteel teken en de realiteit; benaming 
gebruikt in de scholastieke sacramententheologie om de zichtbare realiteit 
van het sacramenteel gebeuren aan te duiden, waarbij het innerlijk 
gebeuren (res sacramenti) en het uiterlijk teken (sacramentum tantum) op 
elkaar ingrijpen, dus de voltrekking van het sacrament in zijn geheel. 
 
sacramentum tantum: het sacrament alleen, met name het uitwendig 
waargenomen teken op zich beschouwd, het teken zonder meer (be-
staande uit materia en forma). 
 
sacrarium: kleine zinkput onder of naast de sacristie waarin de as van 
verbrande gewijde voorwerpen en het water gebruikt voor allerlei 
liturgische reinigingen worden geloosd. 
 
Sacra Tridentina Synodus: decreet van paus Pius X, uitgevaardigd op 
20 december 1905, waarin hij oproept voor een veelvuldig sacramenteel 
communiceren door de gelovigen. 
 
sacristie: ruimte naast de kerk voor het opbergen van liturgische gewaden 
en voorwerpen, meestal ook de plaats waar de bedienaren zich aankleden 
en voorbereiden op de vieringen. 
 
Sacrosanctum Concilium: Latijnse titel van de Constitutie over de 
heilige Liturgie van Vaticanum II. 
 
sancta sanctis: zie ta hagia tois hagiois. 
 
sanctorale: gedeelte van het Romeins Missaal dat de eigen teksten voor 



 
 
96 

de viering van de heiligenfeesten bevat. 
 
sanctuarium: (let. heiligdom) 1. de ruimte in de kerk waar het altaar, de 
ambo en de voorgangersstoel zich bevinden, ook genoemd priesterkoor 
of presbyterium. 2. naam soms gegeven aan het hele kerkgebouw. 3. 
bewaarplaats van de relikwieën. 
 
sanctus: lofzang van de geloofsgemeenschap in aansluiting bij de 
prefatie, opgebouwd uit Jes 6,3 (Apoc 4,8) en Mt 21,9. 
 
Sant’Anselmo: belangrijk pauselijk liturgisch instituut te Rome voor de 
vorming van liturgiedocenten. 
 
scala sancta: trap met 28 marmeren treden die volgens de legende 
zouden hebben behoord tot het pretorium van Pilatus te Jeruzalem en die 
de gegeselde Jezus diende te beklimmen en die te Rome toegang 
verschaft tot het Sancta Sanctorum. Bedevaarders beklimmen deze trap 
op hun knieën. 
 
Schmemann, Alexander (1921-1983) belangrijk orthodox liturgist die 
een synthese wilde maken tussen de oudere allegorische bezinning op de 
Byzantijnse riten en een hedendaagse historische appreciatie omtrent hun 
oorsprong zowel als een hedendaagse theologische bezinning erop. 
Belangrijk boek: ‘The Eucharist: Sacrament of the Kingdom’ (1988 op 
basis van de Russische tekst uit 1984). 
 
schola cantorum: koor voor gregoriaanse kerkzang. 
 
schortelwoensdag: vroeger volkse benaming voor de woensdag vóór 
Pasen toen het klokkenluiden met droeve tussenpozen werd onderbroken 
omdat op die dag Judas Jezus zou hebben verraden. 
 
schoudervelum: zie velum. 
 
schuldbelijdenis: zie confiteor. 
 
scrutinium : rite van gebed en zelfonderzoek gevierd op de derde, vierde 
en vijfde zondag van veertigdagentijd met de electi die in de paasnacht 
de sacramenten van de christelijke initiatie zullen vieren, bestaande uit 
woorddienst, exorcistisch gebed, en zending. 
 
secreta: de vroegere benaming van het gebed over de gaven, zo genoemd 
omdat de priester het in stilte uitsprak behalve de slotwoorden: per omnia 
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saecula saeculorum. 
 
secretarium: vooral in grote kerken het gedeelte van de sacristie, waar 
men zich aankleedt voor de viering en van waaruit de intredeprocessie 
begint. 
 
sedilia: zitbank aan de epistelzijde waar tijdens de Tridentijnse plechtige 
mis de bedienaren plaatsnamen tijdens de zang van het gloria, de 
sequentie, het credo en tijdens de homilie; niet te verwarren met de 
huidige voorgangerplaats. 
 
semi-continue lezing: principe toegepast tijdens de zondagen door het 
jaar, waarbij gedurende een aantal zondagen doorlopend uit het evangelie 
of een apostelgeschrift wordt gelezen, zij het dat bepaalde stukken zijn 
weggelaten. 
 
Septuagesima: de derde zondag vóór Aswoensdag, ongeveer de ze-
ventigste dag vóór Pasen, begin van de vroegere voorvasten in het 
Tridentijns missaal. 
 
sepulchrum: (let. graf) holte vooraan in het midden van de altaarsteen, 
waarin de relieken, wierookkorrels en de wijdingsakte werden 
opgeborgen bij de wijding van een altaar. 
 
sequentia: oorspronkelijk jubelmelodie die men aan het alleluia 
toevoegde en later met teksten opvulde; van de vele die er in de mid-
deleeuwen bestonden zijn er vier behouden, die nu vóór het alleluia 
worden gezongen: twee zijn er verplicht, namelijk met Pasen en 
Pinksteren, twee zijn er facultatief op Sacramentsdag en het feest van 
O.L.Vrouw van Smarten. 
 
Serapion: zie euchogion van S. 
 
Sexagesima: tweede zondag vóór Aswoensdag, ongeveer de zestigste dag 
vóór Pasen volgens de Tridentijnse kalender. 
 
sext: één van de kleine gebedstijden (naast terts en none) van het 
getijdengebed, oorspronkelijk op het zesde uur na zonsopgang, het uur 
waarop bij Jezus’ kruisiging er duisternis over de wereld kwam. 
 
sfragis: bezegeling, tekening met het kruis op het voorhoofd; zie 
signaculum. Sinds de 4de eeuw zei de bisschop in de antiocheense 
liturgie bij de zalving tijdens de christelijke initiatieviering (het latere 
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vormsel): sfragis doreas pneumatos agiou (het zegel van de gave van de 
Geest). 
 
sharar: courante benaming (naar het beginwoord) van de derde anafoor 
van de apostel Petrus, een zeer oud eucharistisch gebed bewaard bij de 
maronieten, en dat veel gelijkenis vertoont met het eucharistisch gebed 
van de apostelen Addai en Mari. 
 
sigillum: dekplaatje waarmee vroeger het sepulchrum werd afgesloten bij 
de altaarwijding. 
 
signaculum: betekening al dan niet met zalf in de vorm van een kruis, 
waardoor men gemerkt wordt: bezegeling als bij het vormsel. 
 
singel: zie cingel. 
 
Singmesse: tijdens de Aufklärung in Duitsland ontstane gewoonte om in 
de eucharistieviering, terwijl de voorganger de Latijnse teksten bidt, de 
gelovigen tijdens de onveranderlijke gedeelten als Kyrie, Gloria, Sanctus 
en Agnus Dei, Duitse gezangen te laten zingen. 
 
slotdoxologie: verheerlijking van God op het einde van het eucharistisch 
gebed, beantwoord door de acclamatie van de vierende gemeenschap; 
ondertussen heft de voorganger de pateen en beker, Christus’ 
sacramenteel Lichaam en Bloed,  in een aanbiedingsgebaar omhoog. 
 
slotgebed(en): zie gebed na de communie, preces. 
 
slotritus: laatste gedeelte van de eucharistieviering, bestaande uit korte 
mededelingen, slotwoord, begroeting, zegen en zending van de 
gemeenschap; als een bijzondere ritus volgt (zoals bijv. ‘laatste aan-
beveling ten afscheid’ bij de uitvaartliturgie) vervalt deze s. 
 
Societas Liturgica: internationale oecumenische vereniging van 
liturgisten, in 1967 gesticht onder impuls van de Nederlandse hervormde 
predikant Wiebe Vos; organiseert tweejaarlijkse congressen. 
 
Solesmes: benedictijnenabdij in Frankrijk gesticht in 1010 en in 1791 
opgeheven, in 1832 hersticht door dom P. Guéranger, waar o.m. de 
herziening van het Gregoriaans is doorgevoerd. 
 
solideo: zie kalotje. 
 



 
 

99

soutane: ook toog of toga genoemd, lang, zwart opperkleed dat priesters 
vroeger droegen (die van de paus is wit, van de kardinalen rood, van de 
bisschoppen en prelaten paars), gesloten door een rij knoopjes en 
voorzien van een Romeinse boord, bijeengehouden door een brede band 
(cingel) of koord. 
 
statiekerk: kerk te Rome waar in de 5de-8ste eeuw de paus met zijn 
clerus en het volk op bepaalde dagen voorging in de eucharistieviering; 
de ‘statio’ geeft aan dat de vele kerken in de stad toch één gemeenschap 
vormen rond de bisshop van Rome (zie fermentum); er werden lijsten 
gemaakt van de ‘stationes’; in het Tridentijns Missaal vindt men nog bij 
meerdere feesten waar de statio werd gehouden. 
 
statio: 1. zie statiekerk. 2. benaming van de vastendagen (woensdag en 
vrijdag) in de Kerk van de eerste eeuwen. 
 
sterke tijden: benaming gebruikt ter aanduiding van de kerstkring en 
paaskring, ter onderscheiding van de tijd door het jaar; zo vindt men 
bijv. op de zondagen tijdens de liturgisch sterke tijden eenzelfde thema in 
de drie lezingen, terwijl op de zondagen door het jaar het principe van de 
semi-continue lezing wordt gebruikt. 
 
Stille Week: protestantse benaming voor de Goede Week. 
 
stipendium: de geldsom die men aan een priester betaalt voor het 
voorgaan in een eucharistieviering voor een bepaalde intentie. 
 
stipes: voetstuk van een vast altaar. 
 
stool: lange brede band in de liturgische kleur die de priester voor de 
eucharistieviering om de hals draagt, (vóór Vaticanum II gekruist) 
afhangend over de borst en, indien onder het kazuifel gedragen, vast-
gemaakt door de uiteinden van de cingel; de diaken draagt de s. over de 
linkerschouder en vastgemaakt aan zijn rechterzijde. 
 
Studia Liturgica : Engelstalig oecumenisch liturgisch tijdschrift gesticht 
in 1962 door W. Vos, sinds 1991 orgaan van Societas Liturgica. 
 
subdiaken: in 1972 afgeschafte niet-sacramentele hogere wijding. Droeg 
tijdens de Tridentijnse plechtige mis een tuniek en zong het epistel. 
 
substantie: de zelfstandigheid, wezenheid of onzichtbare kern van een 
ding of persoon in de neo-scholastieke theologie gebruikt ter 
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onderscheiding van de accidenten, vooral gebruikt als basis voor de 
transsubstantiatieleer. 
 
suisse: naam van de ordebewaarder zoals deze voorheen aanwezig was in 
het kerkgebouw; uitgedost in de trant van de Zwitserse pauselijke wacht 
(vandaar de naam), hij droeg een lint met de woorden: “Eerbied in Gods 
huis”. 
 
superplie: zie koorhemd. 
 
suppedaneum: 1. bovenvlak van het verhoog waarop het altaar staat; 2. 
blokje hout waarop bij afbeeldingen de voeten van de gekruisigde 
Christus rusten. 
 
suspensie: strafbepaling waarbij clerici geheel of gedeeltelijk verboden 
wordt om hun wijdingsmacht en jurisdictie uit te oefenen. 
 
symbolum: traditionele naam voor de geloofsbelijdenis of credo. 
 
symbool: verwijst naar een andere werkelijkheid waaraan het participeert 
en die er door aanwezig wordt gesteld; een gewoon ding, dat binnen een 
bepaalde context en als ik er mij voor openstel voor mij opeens een 
bijzondere zeggingskracht, een veelheid van betekenissen krijgt; te 
onderscheiden van een teken, dat maar één, afgesproken, betekenis heeft. 
 
symboolhandeling: of rite is een handeling die regelmatig en met 
toewijding wordt herhaald opdat wij aan de door de handeling opge-
roepen en in haar meerdimensie aanwezig gestelde werkelijkheid zouden 
kunnen deelhebben en erin gesterkt worden. 
 
synaxis: samenkomst van gelovigen voor gebed en lofprijzing van God. 
 
syntaxis: ritueel waarbij de doopleerling in de kerk der eerste eeuwen 
zich op paaszaterdag afkeerde van het westen (symbool van de duisternis 
en zonde) en zich toekeerde naar het oosten (symbool van het licht, van 
het nieuwe leven in Christus) om te beloven dat hij voortaan binnen de 
geloofsgemeenschap Christus wil toebehoren. 
 
synergie: een coöperatieve actie, zoals tussen God, de bedienaar en de 
gelovigen in de werking van een sacrament. 
 
Syro-Malabaarse ritus: oost-Syrische ritus van een deel van de 
Thomaschristenen in Kerala (India). 
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Syro-Malankaarse ritus: west-Syrische ritus van een deel van de 
Thomaschristenen in Kerala (India). 
 
 
 

T  
 
tabernakel: (let. tent) op een brandkast lijkende, vaak versierde, kast 
voor het bewaren van de geconsacreerde hosties die in de eerste plaats 
bestemd zijn voor de ziekencommunie en het viaticum; wanneer er zich 
geconsacreerde hosties in bevinden dient het afgesloten te zijn en in de 
nabij zal de godslamp branden; in de middeleeuwen hadden tabernakels 
meerdere vormen, zie bijv. eucharistische duif en sacramentshuisje. 
 
ta hagia tois hagiois: (let. de heilige zaken voor de heiligen) zoals reeds 
in de Apostolische Constituties een uitroep bij het tonen van de 
geconsacreerde gaven net vóór de broodbreking en de communie in de 
Byzantijnse ritus, waarop de gelovigen antwoorden: “Eén alleen is heilig, 
één alleen is Heer, Jezus Christus, tot eer van God de Vader”. Ook in het 
Latijn (sancta sanctis) in de 5de eeuw in sommige westerse 
geloofsgemeenschappen gebruikt. 
 
Tantum ergo: beginwoorden (“laat ons dan dit grote sacrament vereren”) 
van de voorheen meest gebruikte lofzang bij de sacramentsverering, 
vooral gezongen vóór de zegen met het Allerheiligste; in feite de laatste 
twee strofen van een langer gezang ‘Pange lingua’. 
 
Te Deum: lofzang uit de 5de eeuw, verkeerdelijk toegeschreven aan 
Ambrosius, die begint met de woorden “U, God, loven wij..” en gezongen 
op het einde van de lezingendienst van het getijdengebed op zondagen, 
hoogfeesten en feesten, op het einde van de bisschopswijding en bij (zelfs 
profane) feestelijke gelegenheden (bijv. in België op de Nationale 
Feestdag). 
 
teerspijze: andere naam voor viaticum. 
 
Te igitur : (let. U dan) eerste woorden waarmee de Romeinse canon na 
het Sanctus verder ging. Omdat men in de 8ste eeuw de prefatie als 
voorrede ging beschouwen zag men de canon beginnen met de woorden 
‘Te igitur’. Men begon later de eerste letter T zodanig te versieren dat het 
als uitbeelding van Christus’ kruis in het missaal een aparte bladzijde 
werd. 
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temporale: het tijdeigen, het gedeelte van het missaal waarin de eigen 
gebedsteksten van de eucharistieviering staan voor het liturgisch jaar als 
onderscheiden van het sanctorale. 
 
tenebrae: (let. duisternis) de ‘matutinum tenebrarum’ of in de volksmond 
donkere metten genoemd, met name de vroegere metten van Witte 
Donderdag met luister gevierd op de woensdagavond in de Goede Week, 
waarbij tijdens de lezingen de kaarsen van een kandelaar met veertien 
gele en één witte kaars een na een werden gedoofd, de witte evenwel 
werd na het Benedictus achter het altaar verborgen en bij het Miserere 
weer te voorschijn gehaald; verder was er de plechtige zang van de 
Klaagliederen (lamentationes) van Jeremia. 
 
terts: één van de kleine gebedstijden (naast sext en none) van het 
getijdengebed, oorspronkelijk op het derde uur na zonsopgang, het uur 
waarop Jezus’ kruisiging begon. 
 
Tertullianus : (160-220) Noordafrikaans kerkelijk schrijver, die als eerste 
het Latijn gebruikte in zijn theologie, zo danken we aan hem het woord 
‘sacramentum’; schrijft in zijn ‘De baptismo’ en ‘De carnis resurrectione’ 
over de praktijk en de inhoud van de christelijke initiatieviering en in zijn 
‘De oratione’ over het morgen- en avondgebed. 
 
Testamentum Domini: Syrische kerkorde uit de 5de eeuw, gebaseerd op 
de Apostolische Overlevering, bevat gegevens over de inrichting van de 
kerk, over de wijdingen tot het ambt, de eucharistie en de christelijke 
initiatieviering. 
 
thematische harmonisering: principe toegepast tijdens de liturgisch 
sterke tijden, waarbij er een thematische eenheid bestaat tussen de drie 
lezingen van de eucharistieviering, bepaald door het evangelie. 
 
Theodorus van Mopsueste: (350-428) bisschop en vriend van Johannes 
Chrysostomos; zijn ‘catechetische homilieën’ (vgl. Cyrillus van 
Jeruzalem) vormen een belangrijke informatiebron voor de christelijke 
initiatieviering omdat ze niet alleen een beschrijving geven, maar ook 
feitelijke tekstonderdelen. 
 
Theotokos: naam gegeven aan Maria door het Concilie van Efese (431), 
betekent ‘Godbarende’ of Moeder Gods, niet enkel ‘Christusbarende’ 
omdat Maria de menswording van God mogelijk maakte en niet van een 
mens die later zou vergoddelijkt zijn; een titel met belangrijke 
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christologische implicaties; de standaardtitel die aan Maria wordt gegeven 
in de Byzantijnse liturgische teksten. 
 
Thomas van Aquino: (1225-1274) dominicaan, één der voornaamste 
vertegenwoordigers van de scholastieke theologie, auteur van de ‘Summa 
theologica’, waarin ook een sacramententheologie is uitgewerkt vanuit 
o.m. de begrippen ‘signum’, ‘causaliteit’, werkdadigheid, materie en 
forma. 
 
thuriferarius : vroegere benaming voor de dienaar die zorg draagt voor 
het wierookvat tijdens de liturgische vieringen. 
 
tijd door het jaar : de twee perioden van het liturgisch jaar tussen het 
einde van de kersttijd en het begin van de veertigdagentijd, en tussen het 
einde van de paastijd en het begin van de advent. 
 
tijdeigen: zie temporale. 
 
Tijdschrift voor Liturgie : tijdschrift opgericht in 1910 onder impuls van 
dom Lambert Beauduin, aanvankelijk uitgegeven door de abdij 
Keizersberg, maar onder redactie van de abdij van Affligem, onder de titel 
‘Liturgisch Tijdschrift’. Na de eerste wereldoorlog werd het onder eigen 
beheer door Affligem uitgegeven en kreeg het zijn huidige naam. Van 
1946 tot en met 1994 was Dom Ambroos Verheul de hoofdredacteur en 
schreef hij meer dan 120 bijdragen in dit tijdschrift. 
 
tintinnabulum : 1. altaarbel; 2. onderscheidingsteken van een basiliek, 
bestaande uit een klokje op een vergulde draagstok met afbeelding van de 
titelheilige of het wapenschild, bekroond door een umbrella in sterk 
verkleinde vorm. 
 
Tongerlo, abdij van: norbertijnenabdij in de provincie Antwerpen, 
gesticht rond 1130, vrij vlug betrokken in de Liturgische Beweging, door 
de organisatie van misweken, uitgeefster van ‘Eucharistich Tijdschrift’ (in 
1947 opgenomen in Tijdschrift voor Liturgie), liturgisch centrum 
(Apostolaat voor Kerkelijk Leven), mede-organisatie van de liturgische 
studiedagen. 
 
tonsuur: kruinschering, ritus waarbij een kleiner of groter deel van het 
bovenste gedeelte van de schedel wordt kaal geschoren als teken van 
ingetreden zijn in de geestelijke of kloosterlijke staat; werd vóór 1972 
gevierd alvorens men tot de kleine wijdingen werd toegelaten. 
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toog: of toga, zie soutane. In protestantse kerken als regel de liturgische 
kleding voor de predikant, al dan niet met stool in de liturgische kleur van 
de dag. 
 
tractus: een uit drie of meer psalmverzen bestaande zang die vóór het 
evangelie kan worden gezongen als er geen alleluja is; in het Tridentijns 
missaal volgde het t. na het graduale; in het nieuwe missaal wordt in de 
veertigdagentijd het alleluja in de regel vervangen door het vers vóór het 
evangelie, maar men mag ook een t. uit het Graduale nemen. 
  
Traditio Apostolica : zie Apostolische Overlevering. 
 
traditio symboli : zie redditio symboli. 
 
Tra le sollecitudini: motu proprio over de kerkmuziek door paus Pius X 
uitgevaardigd op 22 november 1903. Daarin komt deze befaamde passus 
voor: “Daar het inderdaad ons allervurigst verlangen is, dat de ware 
christelijke geest op elk gebied weer zou opbloeien en bewaard blijven in 
alle gelovigen, moeten wij vóór alles zorg dragen voor de heiligheid en 
waardigheid van het kerkgebouw. Daar immers komen de gelovigen 
samen om die geest te verwerven aan zijn eerste en onontbeerlijke bron, 
die actieve deelname aan de hoogheilige geheimen en aan het openbare 
en plechtige gebed van de Kerk is”. Op deze woorden zal dom Lambert 
Beauduin zich beroepen wanneer hij in 1909 de Liturgische Beweging op 
gang brengt. 
 
transept: dwarsschip of kruisbeuk, gedeelte van het kerkgebouw dat het 
langschip loodrecht doorsnijdt zodat de kerk een kruisvorm krijgt. 
 
Transfiguratie : feest van Jezus’ gedaanteverandering op de berg, 
gevierd op 6 augustus. 
 
transfinalisatie: hedendaagse theologische term om de verandering van 
brood en wijn in het Lichaam en Bloed van de Heer tijdens de 
eucharistieviering te verklaren, waarbij de klemtoon gelegd wordt op de 
verandering van het uiteindelijk doel van brood en wijn voor de 
geloofsgemeenschap. 
 
translatio: het overbrengen van de stoffelijke resten of relikwieën van 
een martelaar of heilige naar een andere plaats. 
 
transmutatie: soms gebruikt door orthodoxe christenen om de veran-
dering van brood en wijn in het Lichaam en Bloed van de Heer tijdens de 
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eucharistieviering te verklaren. Ook zij geloven in de werkelijke 
aanwezigheid van Christus, maar aarzelen om de westerse leer van de 
transsubstantiatie te aanvaarden. 
 
transsignificatie: hedendaagse theologische term om de verandering van 
brood en wijn in het Lichaam en Bloed van de Heer tijdens de 
eucharistieviering te verklaren, waarbij de klemtoon gelegd wordt op de 
verandering in betekenis van de elementen voor de geloofsgemeenschap. 
 
transsubstantiatie: de traditionele rooms-katholieke theologische term 
om de verandering van brood en wijn in het Lichaam en Bloed van de 
Heer tijdens de eucharistie te verklaren, waarbij de klemtoon ligt op het 
geloof dat de substantie van het brood en de wijn veranderd zijn terwijl 
hun uiterlijke accidenten onveranderd blijven. 
 
Tridentinum : andere benaming voor het Concilie van Trente. 
 
Tridentijnse mis: de aanduiding van de eucharistieviering 
overeenkomstig het Missale Romanum dat in opdracht van het Concilie 
van Trente in 1570 werd gepromulgeerd. 
 
triduum sacrum: zie paastriduum. 
 
trineren : de mogelijkheid om driemaal per dag voor te gaan in de 
eucharistieviering zoals op Kerstmis en Allerzielen. 
 
triptiek : drieluik met middenstuk en zijvleugels die kunnen worden 
dichtgeslagen over het middenstuk; aan de voorzijde rijk beschilderd en 
aan de achterzijde vrij eenvoudig versierd; deed in de 13de-14de eeuw 
dienst als retabel en werd enkel op feestdagen opengeslagen. 
 
trisagion: (let. driemaal heilig) loflied op Gods heiligheid, als een 
uitbreiding van de beginwoorden van het sanctus; het luidt aldus: 
“Heilige God, heilige Sterke, heilige Onsterfelijke”; wordt gezongen na 
de kleine intrede in de Byzantijnse liturgie en in de Romeinse ritus bij de 
kruisverering op Goede Vrijdag. 
 
troop: interpolatie in een tekst als nadere verklaring of uitbreiding ervan, 
vooral toegepast bij de middeleeuwse kyrie’s, bijv. “Kyrie, fons bonitatis, 
pater unigenite, a quo bona cuncta procedunt, eleison”. Van deze tropen 
zijn ook de namen van de verschillende kyrie’s in het Graduale afgeleid; 
thans enigszins hersteld, zoals bijv. “Heer, die de rouwmoedigen troost, 
ontferm U over ons”. 
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troparion : poëtisch liturgisch gezang in de Byzantijnse liturgie, lijkend 
op de langere antifonen van het Romeinse getijdengebed. 
 
tuniek: bovenste liturgisch gewaad voorheen gedragen door de subdi-
aken, te vergelijken met de dalmatiek, zij het iets minder versierd en 
korter. 
 
typikon : boek uit de Byzantijnse liturgie dat de regeling aangeeft van het 
getijdengebed en van de eucharistieviering gedurende het liturgisch jaar; 
geeft aan welke feesten op een bepaalde datum worden gevierd. 
 
tweetalige ritualia: als gevolg van de encycliek Mediator Dei vroeg en 
verkreeg het Franse episcopaat op 28 november 1947 de toelating een 
rituale uit te geven waarin een (beperkt) aantal gebedsteksten in de 
landstaal werden opgenomen; meer gebedsteksten in de landstaal kreeg 
men op 21 maart 1950 met de goedkeuring van het Duitse tweetalig 
rituale; nadien kregen vele andere landen dergelijk t.r., waardoor een 
begin gemaakt werd met het gebruik van de landstaal in de liturgie, die 
Vaticanum II zou aanvaarden. 
 
 
 

U  
 
uitdelingswoorden: de formule die de voorganger uitspreekt bij het 
overreiken van brood en beker aan de communicerende gelovigen. 
 
uitstelling: u. van het Allerheiligste, het plaatsen van een geconsacreerde 
hostie in de monstrans tot verering en aanbidding door de gelovigen. 
 
uitvaartliturgie : het geheel van de riten die de begrafenis van een 
gelovige begeleiden, met name de avondwake, de uitvaartmis, en de 
dienst op het kerkhof. Wanneer geen eucharistieviering kan worden 
gehouden zal in de kerk een woorddienst worden gehouden en aan-
sluitend de ‘laatste aanbeveling ten afscheid’ (zie absoute). 
 
umbrella: 1. onderscheidingsteken van een basiliek; 2. klein, draagbaar 
baldakijn in witte zijde, in de vorm van een opvouwbaar scherm dat 
boven de priester wordt gehouden wanneer hij het allerheiligste draagt in 
een processie. 
 
urbi et orbi : (let. voor stad en wereld) 1. aanduiding bij pauselijke 
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decreten om aan te duiden dat deze voor heel de wereld gelden; 2. in het 
bijzonder de benaming van een plechtige zegen die de paus geeft vanaf de 
loggia van de Sint Pieter en bestemd is voor alle gelovigen. 
 
 
 

V  
 
vaatwerk, liturgisch: verzamelnaam voor voorwerpen die in de liturgie 
worden gebruikt, zoals: kelk, pateen, palla, pyxis, ciborie, monstrans, enz. 
 
Vagaggini, Cipriano (1909-1999): benedictijn, belangrijk Italiaans litur-
gist, nauw betrokken bij de voorbereiding van Constitutie over de 
Liturgie, en als lid van het Consilium bij de uitwerking van een aantal 
herziene liturgische boeken nadien, auteur van o.m. ‘Il senso teologico 
della liturgia, saggio di liturgia teologico fondamentale’ (Rome 1957), ‘Il 
canone della messa e la riforma liturgica’ (Turijn 1966). 
 
vasten: 1. vroegere benaming voor de veertigdagentijd; 2. zich ont-
houden van voedsel of van een bepaald soort voedsel, zoals vroeger van 
vlees op vrijdag. Nu als regel nog op Aswoensdag en Goede Vrijdag. 
 
vastengordijn: zie hongerdoek. 
 
Vaticanum II : kortere naam voor het Tweede Vaticaans Concilie dat 
gehouden werd van 11 oktober 1962 tot 8 december 1965, 
samengeroepen door paus Johannes XXIII en na diens dood (3 juni 1963) 
verder geleid door paus Paulus VI. Op dit concilie werd als eerste 
document de Constitutie over de heilige Liturgie uitgevaardigd. 
 
veertigdagentijd: periode van voorbereiding op het paasfeest, beginnend 
met Aswoensdag en eindigend op de avond van Witte Donderdag, 
oorspronkelijk ook de periode van bijzondere zorg voor de openbare 
boetelingen die op Witte Donderdag weer verzoend werden en voor de 
doopleerlingen die in de paasnacht gedoopt werden (worden). Daarom 
zegt de Constitutie over de heilige Liturgie: “De veertigdagentijd wil de 
gelovigen, vooral door de herdenking of de voorbereiding van het doopsel 
en door de boetvaardigheid, in een ijveriger aanhoren van Gods woord en 
in een vuriger toeleg op het gebed, voorbereiden op de viering van het 
paasmysterie” (nr. 109). 
 
veertigurengebed: openbare aanbidding van het Allerheiligste in de 
monstrans uitgesteld gedurende veertig uren, ontstaan in Italië in de 16de 
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eeuw; later werd toegestaan de tijd door twee nachten te onderbreken en 
kwam men tot een aanbidding op drie opeenvolgende dagen. 
 
velum: (let.: doek, gordijn) 1. rechthoekig kleedje in de liturgische kleur 
of thans ook in het wit dat over de kelk wordt gehangen; 2. rond wit 
zijden kleedje dat over de ciborie wordt gehangen; 3. schoudervelum of 
humerale is een brede zijden doek die van de hals over de armen en 
handen hangt wanneer een priester of diaken het Allerheiligste Sacrament 
draagt. 
 
Veni Creator Spiritus: (Kom Schepper Geest) Latijnse beginwoorden 
van de bekende lofzang ter ere van de H. Geest om zijn bijstand te 
vragen, gezongen tijdens de vespers in de negen dagen (noveen) vóór 
Pinksteren en op het feest zelf, bij het begin van een retraite, enz. 
 
Veni Sancte Spiritus: (Kom Heilige Geest) Latijnse beginwoorden van 
de sequentie van Pinksteren. 
 
Verheul, Ambrosius: geboren in Den Haag in 1916, op 19-jarige leeftijd 
ingetreden in de abdij van Affligem, sinds 1945 verbonden met en sinds 
1946 tot en met 1994 hoofdredacteur van Tijdschrift voor Liturgie, 
waarin hij ruim 120 artikelen schreef, sinds 1956 stimulator van de 
liturgische congressen, van 1963 tot 1981 liturgieprofessor aan de 
Katholieke Universiteit Leuven, in 1968 prior en van 1974 tot 1990 abt 
van de abdij Keizersberg en hoofdredacteur van Questions Liturgiques, 
jarenlang actief lid van de ICLZ, veelgevraagd spreker, auteur van 
meerdere boeken over eucharistie (bijv. ‘Grondstructuren van de 
eucharistie’, 1974) en liturgie (bijv. ‘Inleiding tot de liturgie’, 1961 en 
1964), was hij vijftig jaar lang de grote bezieler van de liturgische 
beweging in de Lage Landen. Overleed in 2005. 
 
verkondiging: zie homilie. 
 
vermengingsritus: ritus waarbij de voorganger een deeltje van het 
geconsacreerde brood in de kelk laat vallen na de broodbrekingsritus, 
waarschijnlijk ontstaan uit het gebruik van het fermentum. Intussen bidt 
de voorganger in stilte: “Deze vermenging van het Lichaam en Bloed van 
onze Heer Jezus Christus strekke ons die het nuttigen ten eeuwigen 
leven”. 
 
Veronense: het oudste beschikbaar Romeinse sacramentarium ontstaan 
in de tweede helft van de 6de eeuw als een private verzameling libelli , 
vroeger toegeschreven aan paus Leo I (vandaar de naam Leonianum); het 
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eerste deel tot en met de paasliturgie ontbreekt echter. 
 
vers vóór het evangelie: het gezang vóór het evangelie wanneer tijdens 
de veertigdagentijd geen alleluja wordt gezongen, bestaat in de regel uit 
een door allen gezongen refrein en een psalmvers. 
 
Verwilst, Lambertus (1879-1940): dominicaan, een van de voormannen 
van de Liturgische Beweging in Nederland samen met o.m. van 
Beukering. 
 
vesperale: boek waarin is samengebracht wat nodig is voor de vespers op 
(vooral) zon- en feestdagen. 
 
vespers: de (vroegere) benaming voor het avondgebed als onderdeel van 
het getijdengebed. 
 
viaticum: de laatste communie die een stervende ontvangt als voedsel 
voor de weg naar het eeuwig leven. Daarom zegt de priester: “Moge de 
Heer u behoeden en u geleiden tot het eeuwige leven”. De volledige ritus 
voorziet ook een laatste hernieuwing van de geloofsbelijdenis. Het v. is 
alleszins het laatste sacrament, ook wanneer het samen met de 
ziekenzalving gebeurt. 
 
vigilie: 1. nachtwake, bijv. paaswake; 2. de dag vóór een feestdag. 
 
vijftigdagentijd : of pentekostè, de vijftig dagen vanaf paaszondag tot en 
met Pinksteren die in vreugde gevierd worden als ‘één grote zondag’; 
daarom worden ook de zondagen in deze periode ‘paaszondagen’ of 
‘zondagen van Pasen’ genoemd, en wordt tijdens alle liturgische 
vieringen de paaskaars ontstoken. 
 
vis: zie ichtus. 
 
voetgebeden: de gebeden die bij het begin van de Tridentijnse mis in 
stilte gezegd werden door de priester met de assistenten of de misdienaars 
aan de voet van het altaar, d.w.z. vóór de eerste trede en met het 
aangezicht gekeerd naar het altaar, bestaande uit Ps 42,1-5, met antifoon, 
confiteor en enkele verzen. 
 
voetwassing: de (optionele) ritus die Jezus’ handelen tijdens het Laatste 
Avondmaal imiteert; kan plaatsvinden na de homilie tijdens de 
eucharistieviering van Witte Donderdag, ook genoemd mandatum. In de 
geschriften van Ambrosius is er ook een v. voorzien in aansluiting bij de 
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initiatieliturgie. 
 
volksmissaal: volksuitgave van het Romeins Missaal waarin in twee 
kolommen de Latijnse en vertaalde tekst staan afgedrukt, vooral verspreid 
vanuit de Liturgische Beweging sinds het begin van de 20ste eeuw tot aan 
Vaticanum II. 
 
volkstaal, liturgie in de: grote doelstelling van de Liturgische Beweging 
in de tijd vóór Vaticanum II, toen de liturgie nog in het Latijn gevierd 
werd, met het oog op een actieve deelname door de gelovigen. 
 
voorbede: laatste gedeelte van de dienst van het Woord, ook genoemd 
oratio fidelium (gebed van de gelovigen) en oratio universalis 
(universeel gebed), waarin de geloofsgemeenschap haar priesterlijke taak 
vervult en, gesterkt door Gods levenwekkend Woord, vertrouwend op de 
uiteindelijke verwezenlijking van zijn heilsplan, steunend op de kracht 
van het gebed en bereid tot concrete inzet, voor God komt staan met de 
noden van kerk en wereld. In de regel zijn er vier soorten intenties: 1. 
voor de noden van de universele Kerk; 2. voor de regeerders en het heil 
van de wereld; 3. voor hen die lijden onder welke vorm ook; 4. voor de 
plaatselijke gemeenschap. 
 
voorgangerstoel: de eigen plaats van de voorganger tijdens de liturgie; te 
onderscheiden van de sedilia van de Tridentijnse mis; thans één van de 
drie wezenlijke plaatsen in de altaarruimte, tezamen met het altaar en de 
ambo; daar neemt de voorganger plaats tijdens de openingsritus, de 
dienst van het Woord (behalve als hij het evangelie dient voor te lezen bij 
afwezigheid van een andere priester of diaken), en de slotritus; de 
voorganger kan ook aan de v. de homilie houden. 
 
voorlezer: zie lector. Term bij voorkeur gebruikt in de protestantse 
liturgie. 
 
voorvasten: het Tridentijns missaal beschouwde de periode van de drie 
zondagen vóór Aswoensdag als voorvasten, een gematigde boeteperiode 
als voorbereiding op de vasten; de zondagen werden genoemd 
septuagesima, sexagesima en quinquagesima. 
 
vormsel: een door de rooms-katholieke kerk als zelfstandig erkend 
sacrament dat evenwel gegroeid is uit de aan de bisschop voorbehouden 
handelingen en gebeden tijdens de christelijke initiatieviering nadat de 
pasgedoopten uit het water stapten en vooraleer ze voor het eerst 
deelnamen aan de eucharistie en bestond uit handoplegging, epicletisch 



 
 

111

gebed, zalving, bekruising van het voorhoofd onder het uitspreken van de 
sacramentele woorden; deze opeenvolging van doopsel, vormsel en eerste 
deelname aan de eucharistie is weer hersteld voor wie als volwassene of 
kind op catechetische leeftijd wordt gedoopt ook als de parochiepriester 
hierbij de voorganger is; door de veralgemening van het kinderdoopsel en 
doordat de bisschop hier niet bij aanwezig kon zijn groeiden de drie 
sacramenten uit elkaar en kregen we doopsel, eerste communie en 
vormsel; voor wie thans als kinderen zijn gedoopt gebeurt het vormsel 
door de bisschop of zijn afgevaardigde tijdens een eucharistieviering, 
waarbij zij hun doopbeloften hernieuwen, de bisschop hun vervolgens de 
handen oplegt, een epicletisch gebed uitspreekt en elk van hen 
afzonderlijk het voorhoofd zalft met chrisma, terwijl hij zegt: “N., 
ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods”. Er is thans 
discussie over de meest geschikte leeftijd voor het vormsel voor wie als 
kind is gedoopt. 
 
votiefmis: een eucharistieviering die niet het formulier van de dag of de 
tijd gedurende het liturgisch jaar volgt maar voor een bepaalde reden of 
wens (= votum) wordt gedaan, bijv. ter ere van de mysteries van Christus, 
van Maria of van de heiligen; missen voor verschillende noden worden 
ook soms votiefmissen genoemd. 
 
votum: plechtige uitspraak waarmee in protestantse kerken de dienst 
wordt geopend, meestal Psalm 124,8. 
 
vredeskus: of pax, vroegere benaming voor de vredesritus, tussen het 
Onze Vader en de broodbrekingsritus, waarbij de gelovigen de vrede en 
eenheid voor de kerk en de wereld afsmeken en elkaar de vrede wensen 
en dit ook kunnen uitdrukken door een of ander gebaar, zoals een 
handdruk of een omhelzing. 
 
 

 
W  
 
water: het overvloedigste object uit Gods stoffelijke schepping met zeer 
rijke symbolische kracht, dat in verschillende liturgische vieringen wordt 
gebruikt. Het belangrijkste gebruik is bij de doop, waar het ons herboren 
worden tot goddelijk leven, ons delen in het paasmysterie van de Heer 
symboliseert. Wijwater wordt vaak gebruikt als herinnering aan het 
doopsel. Tijdens de eucharistieviering wordt wijn met water vermengd als 
symbool van Christus’ menszijn, en wordt water gebruikt bij de 
handwassing na de voorbereiding van de gaven. 
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wederdopers: zie anabaptisten. 
 
week van gebed voor de eenheid: zie gebedsweek. 
 
Werkmap (voor) Liturgie : in 1966 gesticht Nederlands tijdschrift voor 
Liturgie, met achtergrondartikelen en praktisch bruikbaar materiaal, 
meestal rond een bepaald thema. In 1998 vervangen door de serie 
Liturgie in beweging. 
 
West-Syrische ritus: zie jakobitische ritus, Maronieten, Syro-Mala-
baarse en Syro-Malankaarse ritus. 
 
wierook: mengsel van welriekende plantaardige producten, vooral 
harsen, dat in korrelvorm op gloeiende kolen in een wierookvat of op een 
wierookschaal wordt gestrooid; de opstijgende rook is een symbool van 
het gebed dat opstijgt naar God en is een middel om personen en gewijde 
voorwerpen te eren. 
 
wierookscheepje: vaatje waarin zich de wierookkorrels bevinden waaruit 
de bedienaar de nodige korrels haalt om deze in het wierookvat te 
branden. Zie ook navicularius. 
 
wierookvat: liturgisch vaatwerk waarin wierook wordt gebrand en 
waarmee het altaar, het evangelieboek, het kruisbeeld, de kist van de 
afgestorvene tijdens de uitvaartliturgie, enz. wordt bewierookt. Zie ook 
thuriferarius. 
 
wijbisschop: hulpbisschop van een residentiële bisschop die enkel onder 
zijn toezicht zijn wijdingsmacht uitoefent. 
 
wijding tot het ambt : het sacrament waardoor iemand door hand-
oplegging en de wijdingsprefatie wordt gewijd tot diaken, priester of 
bisschop; gebeurt in de regel op een zondag tijdens een eucharistieviering 
in aanwezigheid van de geloofsgemeenschap; de bedienaar is de 
bisschop; bij de bisschopswijding dienen minstens drie bisschoppen 
aanwezig te zijn. Vroeger sprak men ook van kleinere wijdingen, thans 
worden deze aanstellingen genoemd: lector, acoliet. 
 
wijn : voor de eucharistieviering dient hij de vrucht van de wijnstok te 
zijn, zoals de Heer deze volgens Lc 22,18 ook gebruikte tijdens het 
Laatste Avondmaal. 
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wijwater : water, door gebed en zegening gewijd, kan bij de openingsritus 
worden gebruikt om de gemeenschap te besprenkelen, wat de boeteritus 
kan vervangen (zie asperges); kan bij de ingang van het kerkgebouw in 
een wijwatervat de gelovigen de kans geven zich bij het binnenkomen 
hun doopsel te herinneren; wordt gebruikt bij zegeningen. 
 
wijwaterkwast : borstel met ronde kop en lange haren, die in het 
wijwatervat wordt gedompeld om de gelovigen met wijwater te be-
sprenkelen; kan thans bestaan uit een rond metalen en met gaatjes 
doorboord doosje op een steel. 
 
wijwatervat : ook aspersorium, emmer om het wijwater rond te dragen 
bij besprenkeling, bijv. tijdens de openingsritus of na de hernieuwing van 
de doopbeloften tijdens de paaswake. 
 
Witte Donderdag: dag waarop het Laatste Avondmaal plaatsvond; het 
paastriduum begint met de ene eucharistieviering op deze dag die =s 
avonds dient te gebeuren; na de homilie kan ook de voetwassing worden 
gevierd; op het einde van de eucharistieviering wordt het geconsacreerde 
brood voor de viering van Goede Vrijdag in processie naar het tabernakel 
gebracht en wordt het altaar helemaal ontbloot; aansluitend kan er een 
aanbidding gebeuren. ’s Morgens kan ook de chrismamis gevierd 
worden.  
 
woorddienst: zie dienst van het Woord. 
 
woord- en gebedsdienst: wanneer rooms-katholieke gelovigen door het 
ontbreken van een priester-voorganger op zondag geen eucharistieviering 
in hun parochie hebben zijn zij gehouden aan een gezamenlijke viering 
waarin de schriftlezing (volgens het lectionarium) en het gezamenlijk 
gebed centraal staan. Ook buiten de zondag kunnen gelovigen 
samenkomen in dergelijke dienst vaak rondom een bepaald thema. 
 
woord- en communiedienst: woord- en gebedsdienst verbonden met een 
communiedienst. 
 
Worship: belangrijk Amerikaans liturgisch tijdschrift in 1921 gesticht 
door Virgil Michel OSB onder de naam ‘Orate Fratres’, in 1951 
omgevormd tot de huidige benaming. 
 
 
 

X  
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Ximenez de Cisneros: (1436-1517) kardinaal-aartsbisschop van Toledo, 
die de teloorgang van de mozarabische liturgie wist te voorkomen. 
 
 
 

Z  
 
Zacheüs: ‘Z. Wegwijs in de liturgie’, tijdschrift opgericht in 1987, 
uitgegeven door de ICLZ en bestemd voor allen die in Vlaanderen met de 
liturgie begaan zijn.  
 
zalving: symbolische handeling waardoor een persoon, zaak of plaats met 
olie wordt bestreken om Gods kracht te vragen voor een bepaalde situatie, 
taak of zending. Men vindt dergelijke zalving bij het doopsel, vormsel, de 
ziekenzalving, de wijding tot het ambt, de wijding van kerk en altaar. 
Enkel bij het vormsel en de ziekenzalving hoort de zalving bij de 
sacramentele kernritus, de materie van het sacrament. 
 
zegen: afroepen van Gods beschermende kracht over een persoon of zaak 
door het maken van een kruisteken, meestal begeleid met een gebedstekst; 
men spreekt van apostolische zegen, bisschoppelijke zegen, priesterlijke 
zegen, zegen met het Allerheiligste en de verschillende zegeningen. 
 
zegening: als sacramentale een gebedsviering waarin God dank gezegd 
wordt en geprezen als bron van alle heil en zegen en op basis waarvan we 
Hem vragen ons ook in deze bijzondere levensomstandigheid, door deze 
persoon of middels deze voorwerpen die wij gebruiken heilvol nabij te 
blijven; zie Benedictionale als onderdeel van het Rituale voor de concrete 
z. ook die waarin een leek kan voorgaan. 
 
zeswekendienst: in sommige streken gebruikelijke eucharistieviering 
voor een overledene zes weken na de uitvaart. 
 
zevende dag: zie sabbat. 
 
ziekencommunie: getuigen uit de tweede eeuw vertellen over de 
gewoonte om de communie te brengen aan wie o.m. door ziekte niet 
aanwezig kon zijn in de wekelijkse eucharistieviering; de vernieuwde 
‘Orde van dienst voor de ziekenliturgie’ voorziet hiervoor een eigen 
ritueel waarin schriftlezing en gebed een plaats krijgen; ook familieleden, 
buren of bijzondere bedienaars van de communie kunnen op zondag in 
aansluiting bij de eucharistieviering de communie bij de zieken brengen, 
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wat ook het beste binnen een gebedscontext gebeurt. 
 
ziekenolie: zie olie der zieken. 
 
ziekenzalving: het sacrament waardoor de geloofsgemeenschap, die zich 
geroepen weet de zieken met zorg en toewijding nabij te blijven, zich 
rondom een ernstig zieke persoon in gebed verenigt en de gewijde 
bedienaar hem of haar met daartoe gewijde olie zalft opdat de Heer hem 
of haar in deze moeilijke levenssituatie helend nabij zou zijn, zijn of haar 
ziekte te doorleven naar de ‘genezing’ toe en de kracht te vinden om het 
lijden te doorstaan in verbondenheid met en in het spoor van Christus. 
Vroeger sprak men van het ‘laatste oliesel’ omdat men de toediening van 
het sacrament uitstelde tot het stervensbed. Het ‘sacrament voor de 
stervenden’ is evenwel het viaticum. Thans heeft men duidelijk het 
sacrament hersteld als bestemd voor de ernstig zieke personen en het kan 
dan ook worden herhaald wanneer de ziektetoestand sterk verergert of bij 
een nieuwe ernstige ziekte. Het kan gemeenschappelijk met meerdere 
zieken worden gevierd. 
 
ziekenzegen: duidelijk te onderscheiden van de ziekenzalving, wil men 
bij één of andere gelegenheid, bijv. tijdens een bedevaart of een 
ziekendag, Gods zegen afsmeken over de zieken. Een al te ondoordacht 
herhalen van een gemeenschappelijke ziekenzalving kan aanleiding geven 
de ernst van het sacrament te verwarren met een meer algemene 
ziekenzegen. 
 
zijaltaar : oorspronkelijk hadden de kerken slechts één altaar, maar in  de 
middeleeuwen ten gevolge van de toename van het aantal priesters die elk 
hun eigen mis wilden vieren en de gewoonte de vele relieken in aparte 
altaren te bewaren nam het aantal altaren toe. Dit heeft invloed gehad op 
de structuur van het kerkgebouw door o.m. zijaltaren te bouwen in een 
kring rondom het hoofdaltaar of in ruimten naast het priesterkoor. Zie 
altaar. 
 
zikkaron : Hebreeuws woord voor anamnese. 
 
zondag: eerste dag van de week, dag waarop christenen wekelijks 
samenkomen om het paasmysterie van de Heer te vieren, daarom ook 
genoemd dag van de Heer (dies dominica); deze benaming is in de 
Germaanse talen blijven bestaan en werd omwille van de heidense 
betekenis (in de eerste eeuw na Christus ontstond de gewoonte om de 
zeven dagen te noemen naar de zeven planeten, die ook afgoden waren) 
slechts aarzelend overgenomen toen men Christus als de ‘zon der 
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gerechtigheid ging beschouwen. 
 
zondagviering in afwezigheid van een priester: door het groot tekort 
aan priesters in de laatste jaren hebben meerdere parochies geen eigen 
pastoor meer en kan er op zondag geen eucharistie worden gevierd, 
niettemin dient de geloofsgemeenschap op die dag samen te komen voor 
het vieren van het paasmysterie van de Heer door een woord- en 
gebedsdienst, vaak besloten (maar theologisch betwistbaar) met het 
uitreiken van de communie. 
 
zout: een natuurelement dat wegens zijn rijke symboliek als bewaring 
tegen bederf, smaak gevend en zuiverend in de vroegere doopliturgie was 
opgenomen; oorspronkelijk had het zijn plaats bij de opname van de 
doopleerlingen opdat zij aldus in de voorbereiding op hun doop van het 
kwaad gezuiverd en ertegen beschermd zouden mogen zijn, en naar de 
eucharistie als het ware voedsel voor het christelijk leven zouden 
verlangen. Het vernieuwde missaal voorziet de mogelijkheid om bij de 
besprenkelingsritus op zondag, die immers naar het doopsel verwijst en 
de boeteritus vervangt, zout met water te vermengen. 
 
zucchetto: zie kalotje. 
 
 


