
HET JOHANNESKOOR - VIEREN EN VERBINDEN (samenvatting van oorspronkelijk document) 
 
 
Profiel van het Johanneskoor 
 
 Opgericht in 1992 
 Gemengd koor, ongeveer 40 leden  
 Oecumenisch: 

 de leden zijn afkomstig uit diverse geloofsgemeenschappen 
 wij zingen in vieringen van de Rooms Katholieke parochie Titus Brandsma (10 keer 

per jaar), in erediensten van de Protestantse wijkgemeente Lukas (6 keer per jaar), 
en incidenteel in andersoortige geloofsbijeenkomsten, bijvoorbeeld van de Raad van 
Kerken. 

 Repertoire: Nederlandstalige liturgische muziek – vernieuwend en bezielend 
(veel teksten van Huub Oosterhuis, Nieuw LiedFonds, Dominicuskerk Amsterdam; 
muziek van Bernard Huijbers, Antoine Oomen, Tom Löwenthal en anderen) 

 Muzikale (bege)leiding: vaste professioneel opgeleide dirigent en pianist (betaald) 
 
 
Visie 
 
Uitgangspunten 
 Het koor heeft een ondersteunende functie aan de liturgie 
 De liederen vormen één geheel met schriftlezingen, overdenking, gebeden en rituelen 
 Er wordt gestreefd naar een juiste balans tussen koorzang en gemeentezang  
 Aan de kwaliteit van de koorzang mogen hoge eisen gesteld worden 
 
Doelstelling 
 Zoeken naar verbinding en verdieping van (gezamenlijke) geloofsbeleving 

 De kracht van liturgie is, dat alle aanwezigen er actief bij betrokken worden. Samen 
zingen is daar één aspect van. Daarom streeft het Johanneskoor ernaar zoveel 
mogelijk liederen samen of in afwisseling met de gemeente te zingen. 

 Wanneer muziek en gesproken woord op elkaar aansluiten, versterken zij elkaar. 
Hierdoor kan een diepere laag (het hart, de ziel) geraakt worden. Daarom hecht het 
Johanneskoor aan een gezamenlijke voorbereiding van de viering. 

 Muziek, en dus ook liederen, kunnen mensen innerlijk raken en inspireren. Daarom 
kiest het Johanneskoor voor liederen waarvan de muziek de tekst versterkt. 
Zuiverheid, samenklank en voordracht zijn daarbij heel belangrijk.  

 
 Vernieuwing in liturgie en geloofsuiting 

 De wereld verandert, de mensen veranderen en de geloofsbeleving verandert mee. 
Dat kan ook vragen om een andere manier van vieren. Het Johanneskoor wil graag 
meewerken aan nieuwe vormen van liturgie om aansluiting te zoeken bij de post-
moderne gelovigen. Daarbij kan ook gedacht worden aan experimentele vieringen, al 
dan niet gericht op randkerkelijken. Het repertoire van het Johanneskoor leent zich bij 
uitstek voor andersoortige vieringen. 

 Door regelmatige contacten met andere geloofsgemeenschappen en –groepen (De 
Nieuwe Liefde, Dominicus, De Zijp, het Nieuw LiedFonds, Iona Groep e.d.) wordt het 
repertoire aan liederen voortdurend uitgebreid. Inbreng van deze liederen in vieringen 
kan in positieve zin vernieuwend werken, mits de liederen meerdere keren gezongen 
worden zodat de gemeente/parochie ermee vertrouwd raakt. 

 Het Johanneskoor kan ook bijdragen aan het vertrouwd raken met liederen uit de in 
2013 uitgebrachte liedbundel ‘Zingen en bidden in huis en kerk’. 

 
 Nederlandstalige liederen 

 Het Johanneskoor zingt hoofdzakelijk en bij voorkeur Nederlandse liederen omdat de 
moedertaal het dichtst bij hart ligt. 
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