Module 3

Liturgiek

Exameneisen
Aan de hand van een door de kandidaat zelf opgestelde en ingevulde orde van dienst voor een nader aan te geven
zon- of feestdag in het kerkelijk jaar, zal worden getoetst de kennis van:
a de belangrijkste typen orden van dienst van Schrift en Tafel, zoals die op dit moment in reformatorische
kerken in gebruik zijn, en hun ontstaan
b bijzondere diensten, met name de doopliturgie, de orde bij de bevestiging van ambtsdragers, de
huwelijksinzegening en uitvaartdiensten
c de getijden, met name het morgen- en avondgebed, en hun ontstaan
d structuur en ontstaan van het kerkelijk jaar, met speciale aandacht voor de joodse wortels
e de opzet van de voornaamste leesroosters
f een aantal liturgische begrippen, zoals: liturgie, gedenken, vieren, symbool, teken, offer, gebed, maaltijd,
doop
g het kunnen plaatsen van liederen in het kerkelijk jaar en in de orde van dienst.
Doelgroep
Cantor en organist.
Doelstelling
Beschikken over voldoende kennis van en inzicht in liturgie om:
- als kerkmusicus te kunnen functioneren in het voorbereiden van en meewerken aan liturgische
vieringen.
Studiemateriaal
Handboek.
Studieprogramma
De belangrijkste onderdelen zijn:
- uitgangspunten (ontmoeting, vieren en leren, markeren van het leven)
- zondag, feest- en gedenkdagen (orden, leesroosters, liturgisch jaar)
- het dagelijks gebed (muziek in de getijden, orden)
- gelegenheidsliturgie (doop en belijdenis, bevestiging, trouw, uitvaart)
- velden (liturgie en taal, muziek, spiritualiteit, tijd, ruimte; verder riten en symbolen, participatie).
Afsluiting
Het afsluitend examen wordt mondeling afgenomen en bestaat uit de volgende onderdelen. Een
voorgelegde:
- orde voor een zondagse dienst:
structuur en onderdelen ervan, liturgische begrippen, plaats van kinderen en jongeren
- psalm of gezang uit een gangbare bundel:
functie(s) in de liturgische viering, het kerkelijk jaar en in liturgisch(e) veld(en)
- orde voor een getijdendienst:
structuur en onderdelen ervan, liturgische begrippen.
Dit examen wordt bij voorkeur gecombineerd met de afsluiting van Module 14 (Het dienstwerk en
zijn dienaren).
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