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Het Johanneskoor:  

Vieren en verbinden  

 

 

Wie zijn wij?  

Het Johanneskoor(JK)  is opgericht in 1992 als Wagenings parochiekoor, maar werd al.snel 

interkerkelijk: het zingt Nederlandstalige, spirituele liederen in vieringen van de rooms-

katholieke parochie Titus Brandsma (10 keer per jaar) en in erediensten van de 

protestantse PKN-wijkgemeente Lukas (6 keer per jaar), en incidenteel in andersoortige 

geloofsbijeenkomsten, bijvoorbeeld van de Raad van Kerken.  In 2015 werkt het koor aan 

een actualisering van een inspirerend toekomstbeleid, rekening houdend met 

ontwikkelingen in kerk en samenleving. 

Het koor telt ca 40 vrouwelijke en mannelijke zangers. De samenstelling is gemengd in 

ruimere zin: vierstemmig en qua gezindte, rk en protestants. 

Het JK is geen optredend koor en ambieert dat ook niet te willen worden. De bijdrage aan 

vieringen en diensten is liturgisch en ondersteunend. Liederen zijn geen opvulsels of 

muzikaal behang in een kerkdienst, maar moeten een geheel vormen samen met  

schriftlezingen, overdenkingen, gebeden en rituele handelingen, zoals het delen van brood 

(en wijn). Idealiter wordt elke dienst of viering daarom gezamenlijk voorbereid met de 

dienstdoende pastor of predikant en soms met een werkgroep van gemeenteleden. Het 

repertoire omvat een veelheid aan liedteksten van Huub Oosterhuis, getoonzet door Bernard 

Huijbers, Antoine Oomen, Tom Löwenthal en enkele andere componisten. Daarnaast worden 

regelmatig liederen van het NieuwLiedfonds gezongen, en soms gezangen uit  Taizé (F) en 

Iona (UK). 

Het repertoire is bij uitstek gebruiksmuziek voor kerkelijke gemeenschappen, waarin 

afwisseling tussen koorzang en gemeentezang bijdraagt aan de verdieping van de 

geloofsbeleving in de viering. 

De koorambitie is om goed en mooi te zingen, opdat liederen het hart raken, inspireren, 

mensen in beweging zetten. De dirigent besteedt daarom veel aandacht aan toonzuiverheid, 

samenklank en voordracht, waarbij de professionele begeleiding door de pianist een 

onmisbare ondersteuning is. 

 

Wat bieden wij/wat zoeken wij? 

Het JK wil graag een bijdrage leveren aan vieringen van Christelijke geloofsgemeenschap-

pen, waar het koor al bij betrokken is of aansluiting bij vindt.  

Het JK volgt daarbij drie werklijnen, die hieronder nader worden toegelicht:  

1. wij zoeken verbinding en gezamenlijke beleving 

2. wij zoeken vernieuwing in liturgie en  geloofsuiting 

3. Wij gebruiken Nederlandstalig liedmateriaal en gaan voor muzikale 

zeggingskracht 

 

1. Wij zoeken verbinding en gezamenlijke beleving 

Een viering of dienst is de samenkomst van een gemeenschap rondom tafel en schrift. De 

inbreng van iedereen kenmerkt deze samenkomst. Niemand is slechts ‘toehoorder’ of 

‘toeschouwer.  Integendeel, de gemeente wordt uitgenodigd actief te luisteren en met het 

koor mee te zingen. Onze zang en onze inbreng willen dienend zijn aan de versterking van 



 

* Over de schepping / O quam mirabilis, Tekst: Jannet Delver naar Hildegard von Bingen, muziek: Mariëtte 
Harinck, Nieuw LiedFonds (2000) 
 

de gemeenschap en het feestelijke karakter van de samenkomst. Het liefst bereiden wij 

daarom een viering of dienst voor samen met pastores en gemeenteleden die zich daartoe 

geroepen voelen  

De vieringen waaraan het JK vanuit deze werklijn wil meewerken zijn:  

(a) reguliere vieringen, waarbij de inbreng van het JK wordt voorbereid samen met pastor 

of predikant en gemeenteleden  

(b) bijzondere, oecumenische vieringen (al dan niet op bijzondere momenten in het 

kerkelijk jaar: vredesdiensten; werelddiaconaat; kerstviering; etc.). 

 

Voorbeelden 

 In overleg met de Lukasgemeente (die een bezielende gemeente wil zijn met meer onderling 

gesprek over wat je gelooft en bezielt) kan (a) specifiek uitgewerkt worden door met bepaalde 

leeftijdsgroepen of werkgroepen samen te werken aan de voorbereiding van een dienst, of door de 

dialoog tussen  gemeente en koor over liederen te bevorderen.  

Voor (b) zou de Lukasgemeente kunnen aangeven voor welke oecumenische diensten zij graag met 

het JK samenwerkt. 

 In overleg met 1-2 gemeentes van de Titus Brandsma parochie kan de oecumene vorm krijgen 

door samen met parochianen de vieringen voor te bereiden en te realiseren. Daarbij wordt gebruik 

gemaakt van de rijke traditie met licht, water en delen. Zo doende wordt binnen de 

geloofsgemeenschap ruimte geschapen, worden nieuwe wegen van beleving verkend... 

 In overleg met een of meerdere lokale geloofsgemeenschappen probeert het koor deelgenoot te 

zijn. Een voorbeeld is de 4-meiviering van de raad van kerken, waar het koor muzikale 

toegevoegde waarde kan bieden. 

 

 

2. Wij zoeken vernieuwing in liturgie en geloofsuiting 

Het JK kan bijdragen aan nieuwe vormen van brood, wijn en water delen, aan poëzie-

vieringen en aan stilte-inkeer vieringen, maar ook aan het “liturgie-loos” of althans zonder 

traditionele liturgie werken in een alternatieve setting (leerhuis, vorming&toerusting, etc.).  

 

Voorbeelden 

 Poëzievieringen realiseren. Daartoe biedt het JK gedichten aan, die op muziek zijn gezet (zoals van 

Hildegard von Bingen, Ida Gerhardt, Henriëtte Roland Holst en Vasalis).  

 Materiaal van bekende dichters (bijvoorbeeld Pablo Neruda) zelf op muziek zetten.  

 Gedichten vanuit onze eigen geloofsgemeenschappen op muziek (laten) zetten, wellicht in 

samenwerking met Vorming en Toerusting 

  In overleg met de kerken die een oecumenische viering voorbereiden, kan het JK meedenken over 

het nog beter vormgeven van de liturgie, met aandacht voor momenten van gezamenlijke beleving 

(meditatiestilte, delen van brood en wijn, het laten ‘bezinken’ van de verkondiging of preek) 

 In overleg met de Lukas gemeente bijdragen aan poëzie-vieringen in de Toonzettersdiensten op 

zondagmiddag en/of aan stilte-inkeer viering op zondagochtend ("less is more") en/of 

zondagmiddag. 

 In overleg met 1-2 gemeentes van de Titus Brandsma parochie kan tijdens de 40-dagentijd 

gezocht worden naar momenten van inkeer en bezinning. Zo kan 40 dagen in de woestijn een 

aanzet geven tot ‘zoeken en gevonden worden’. Stilte kan neergezet worden in de ruimte….stilte in 

alle talen….”Op de vleugels van een lied”. . 

 In overleg met geloofsgemeenschappen/groepen kunnen vieringen als bij 750 jaar Wageningen 

worden gerealiseerd, waarvoor geld: grenzen (ver)kennen en ver(leggen) en ‘staan voor een 

wereld in vrede’.  
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3. Wij gebruiken Nederlandstalig liedmateriaal en gaan voor muzikale 

zeggingskracht 

Door regelmatige contacten met andere religieuze geloofsgemeenschappen en –groepen 

(De Nieuwe Liefde, Dominicus, De Zijp, het NieuwLiedfonds, Ionagroep etc) wordt het 

koorarchief met Nederlandstalige liederen voortdurend uitgebreid of aangepast. Nieuwe 

liederen worden doorgaans meerdere keren ten gehore gebracht en krijgen zo grotere 

bekendheid.  

Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke vertolking onder de gegeven lokale 

omstandigheden. Dat is een uitdaging op zich. Daarbij kunnen bestaande psalmen en 

gezangen worden vernieuwd in de vertolking. “Zal dat een droom zijn…….’ 

Veel van de nieuwe melodieën die het koor zingt, zijn trouwens ontstaan doordat de 

componist goed naar de tekst heeft geluisterd. Zo zijn woord en melodie een gesprek met 

elkaar aangegaan en versterken dus elkaar. Dit levert vaak spannend en krachtig 

koormateriaal op. 

 

Voorbeelden 

 Bestaande liederen beter laten klinken. De verschijning van het Liedboek – zingen en bidden in 

huis en kerk (2013), dat in vele protestantse kerken nu standaard wordt gebruikt, biedt kansen om 

meer en minder bekende ‘oude’ gezangen en psalmen qua vertolking naar een hoger plan te 

trekken, te renoveren en daardoor beter bij de kerkgangers ‘tussen de oren te krijgen’, wellicht ook 

in de parochie.  

 Ook bijdragen aan Vorming & Toerusting-achtige activiteiten: gemeenteleden meegegeven hoe je 

bestaande liederen anders kunt laten klinken door ze anders en mooier te zingen, waarbij beter op 

de liedteksten wordt gelet. 

 lieddagen en experimentele diensten bijwonen en/of organiseren en oefenen in samenzang 

 uitwisselingen met ‘gelijkgestemde’ koren (Dominicus, De Nieuwe Liefde/Studentenekklesia, Het 

Zijpkoor)  

 bezoeken aan andere locaties, waar vernieuwend wordt gezongen 

 

 

En hoe nu verder? 

Het Johanneskoor heeft veel te bieden aan geloofsgemeenschappen in Wageningen en 

wellicht daarbuiten. Het gaat daarover graag in overleg met mensen, met groepen die actief 

op zoek zijn naar nieuwe manieren van geloofsbeleving in de actualiteit van het heden. Het 

samen delen van ervaringen, emoties en (aanvullen met krachtige woorden?)  staat 

centraal.  

 

In het lied ‘Over de schepping’ * staat het begin van ontwikkeling prachtig verwoord: 

 

Wie raakt niet verwonderd om het begin waar verwekt werd. 

Her binnenste weten zo dicht bij het hart. 

Een zweempje van adem is het waar schepping begint…. 

 

Dat het zo moge zijn. 


