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1
1.1

INLEIDING
Aanleiding

Overal waar mensen in groepen samenkomen, ontstaan gebruiken en gewoonten. Ook in kerkelijke
gemeenschappen. Opgegroeid in een evangelische kerk heeft mij dit van kinds af aan gefascineerd.
5

Want, werd mij met gepaste trots verteld, “wij” hebben geen vaste gebruiken, tradities en liturgie.
Toch zag ik in de kerk waar ik opgroeide bepaalde gebruiken en gewoonten als ongeschreven
regels functioneren. Er leek een consensus over zaken die hetzelfde moesten blijven en dingen die
veranderen mochten. Zo was er bijvoorbeeld altijd een zangdienst voorafgaand aan de preek en
eens in de maand een viering van het Avondmaal. Andere gebruiken, zoals het alleenrecht van

10

mannen om te preken, de inhoud van de liederen en de vorm van de band op het podium, zag ik
door de tijden heen wel veranderen. Hoe de kerkdiensten er in mijn jeugd ook uitzagen, ik heb mij
er altijd welkom gevoeld. In de diensten werd door de liederen, de gebeden en de preken een
verhaal verteld. Dat verhaal vertelde dat ik er mocht zijn, gewoon zoals ik was. Na mijn jeugd
ontdekte ik dat dit een kernwaarde van het evangelicale christendom is. Na mijn jeugd leerde ik

15

ook de Oosters Orthodoxe liturgie kennen en waarderen. De liturgische gebeden en het kerkelijk
jaar van de Oosters Orthodoxe kerk vertelden mij weer een ander verhaal. Een heel ander verhaal
dan het mij zo bekende ‘kom maar zoals je bent’. Het was een verhaal van stilte en verwondering.
Het vieren van de diensten in de Oosters Orthodoxe kerk gaf mij het gevoel op een bijzondere
manier deel uit te maken van de christelijke geschiedenis. Er drong zich tijdens de dienst ook een

20

diep besef van heiligheid aan mij op. Dat besef riep de vraag op hoe ik daar stond. Deze andere
manier van kerk-zijn was een persoonlijke paradigmaverschuiving. Tot ver in mijn twintigste had
ik nooit nagedacht over het christendom van voor de Reformatie (de Oosters Orthodoxe kerk heeft
haar roots in het vroege christendom) en ‘andere verhalen’. Ik was verrast door de veelkleurigheid
van de christelijke geschiedenis. Zo ontstond mijn passie voor (zondagse) liturgie en christelijke

25

geschiedenis, op zoek naar verhalen, gebruiken en tradities die zouden kunnen inspireren.
Deze masterscriptie gaat over zondagse samenkomsten en hun verhaal. In het bijzonder de
zondagse samenkomsten in twee Nederlandse baptistengemeenten. Het Baptisme is één van de
christelijke stromingen binnen de evangelische beweging, en heeft inmiddels een 400 jaar oude

30

geschiedenis. Deze geschiedenis heeft mede vorm gegeven aan de zondagse samenkomsten en hun
verhalen. Verhalen waarbinnen vaste elementen een eigen functie hebben. Binnen dit zondagse
verhaal neemt het element gebed voor mij een speciale plek in. Naast bekende vaste elementen als
de preek en de zangdienst is het gebed een element dat op verschillende momenten tijdens de
samenkomst opduikt. Door de specifieke timing, gebedsvorm en inhoud krijgen deze verschillende

5

gebedsmomenten hun eigen kleur. Soms worden gebeden zorgvuldig geformuleerd, op een ander
moment lijkt het gebed spontaan op te wellen en heeft het een improviserend karakter. Voor mij
geeft dit het gebed een eigenzinnig dynamisch karakter, waarmee het op een eigen manier een
verhaal vertelt binnen de zondagse samenkomst. Een eigen verhaal dat vraagt om specifiek
5

onderzocht te worden. Vandaar de masterscriptie Het Verhaal van Gebed.

1.2

Onderzoeksinteresse en vraag

Een onderzoek dat aanleiding gaf tot deze masterscriptie is dat van Christopher Ellis1, beschreven
in het boek Gathering - A Theology and Spirituality of Worship in Free Church Tradition.2 Dit
boek beschrijft de theologie en spiritualiteit van de zondagse baptistensamenkomsten in Engeland
10

In het boek Gathering onderzoekt Ellis algemene patronen binnen samenkomsten van Engelse
Baptisten. Deze patronen interpreteert hij om tot een uitdrukking van de theologie van de
Baptistensamenkomst te komen (embodied theology).3 Ellis komt tot de conclusie dat er vier
hoofdcomponenten en vier kernwaarden zijn. De vier hoofdcomponenten (main components,
practices) van de samenkomsten zijn: gebed, prediking, zang en sacramenten (de viering van het

15

heilig Avondmaal en de doop).4 Daarnaast spreekt Ellis over vier kernwaarden (core values) van de
Baptistensamenkomst.5 De twee belangrijkste kernwaarden zijn: ‘aandacht voor de Bijbel’6 en ‘het
belang van aanbidding en openstelling voor de Geest’7. De andere twee kernwaarden spelen
volgens Ellis een minder belangrijke rol: ‘de kerk als de plek voor gemeenschappelijke aanbidding
en gemeenschapsbeleving in Gods Koninkrijk’8 en de kernwaarde ‘eschatologie, een gezamenlijke

20

oriëntatie naar Gods toekomst en het belang van Gods komende Koninkrijk’9. Over de verhouding
tussen de kernwaarden en hoofdcomponenten zegt Ellis: ‘The four core values of worship will
provide a framework within which to explore these practices and their meaning. Each practice will
express something of each value, yet in each case a practice will seem to express one of the values
the most’.’10 Over de hoofdcomponent gebed – van belang voor het onderzoek in deze
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masterscriptie – wordt vermeld dat gebed bij uitstek de kernwaarde ‘belangrijkheid van aanbidding

1

Christopher Ellis is liturgisch theoloog en hoofd van het Bristol Baptist College. Daarnaast bekleedt Ellis functies bij verschillende

baptistenorganisaties zoals de Baptist Union, Worship and Spirituality Commission of the Baptist World Alliance en is lid van de Joint
Liturgical Group of Great Britain geweest. In artikelen en boeken van zijn hand ziet men thema’s als oecumene, zondagse samenkomst
(liturgie), zending en vernieuwing veelvuldig terugkomen.
2

Ellis, J. (2004). Gathering: a Theology and Spirituality of Worship in Free Church Tradition. London: SCM Press.

3

Ellis, 2004, pp. 101-200.

4

Ellis, 2004, p. 104.

5

Ellis, 2004, p. 103.

6

‘attention to Scripture’ (Ellis, 2004, pp. 74-81).

7

‘importance of devotion and openness to the Spirit’ (Ellis, 2004, pp. 74, 81-89).

8

‘the church provides a communal for worship’, en, ‘fellowship and kingdom: a context and a horizon’ (Ellis, 2004, pp. 74, 89-93).

9

‘eschatology, an orientation towards Gods future’ en ‘concern for the kingdom’ (Ellis, 2004, pp.74, 94-97).

10

Ellis, 2004, p. 103.

6

van en openstelling voor de Geest’ vertegenwoordigt.11 Ellis’ onderzoek is van belang voor het
onderzoek in Nederland, omdat gebed ook een hoofdcomponent is binnen de
Baptistensamenkomsten in Nederland. Het onderzoek van Ellis functioneert in dit opzicht als
springplank voor Baptistenonderzoek binnen Nederland.
5
De hoofdcomponenten – gebed, prediking, gezang en sacramenten – zijn geen specifieke
baptistenthema’s. De manier waarop zij invulling krijgen, laat volgens Ellis wel een eigenheid zien
die specifiek Baptist genoemd kan worden. Deze hoofdcomponenten kan men ook
identiteitsdragers noemen, omdat de invulling ervan van een specifieke baptistentheologie en
10

baptistenspiritualiteit getuigt. Vanuit deze identiteitsdragers ligt een relatie naar een onderzoek
naar baptistenidentiteit in Nederland, onder leiding van Henk Bakker12: Mapping Baptist Identity in
Holland.13 De identiteitsdragers (hoofdcomponenten) van Baptistensamenkomsten in Nederland
omvatten wellicht meerdere en/of andere thema’s dan Ellis in zijn boek Gathering beschreven
heeft, en dat geldt misschien ook wel voor de kernwaarden. Echter, wat voor onderzoek in beide

15

landen hetzelfde blijft, is dat binnen het Baptisme het geleefde geloof vooraf gaat aan het geleerde
geloof.14 Vandaar dat het in Nederland ook van belang is dit geleefde geloof in de zondagse
samenkomsten te bestuderen. Van hieruit kan, net zoals in het onderzoek van Ellis, het geleerde
baptistengeloof onder woorden worden gebracht en kunnen baptistenkenmerken gekarakteriseerd
worden. De verhalen en overtuigingen die tijdens de zondagse baptistensamenkomsten zichtbaar

20

worden, laten iets zien van de waarden en identiteit die het baptistengeloof vorm geven.15 Zo wil
deze masterscriptie een concrete bijdrage leveren aan het onderzoek naar baptistenidentiteit in
Nederland.

1.3

Onderzoekshypothese
1. De hoog-liturgische samenkomst van de Baptistengemeente Silo in Utrecht vertelt door

25

middel van het gebed een ander verhaal dan de laag-liturgische samenkomst van de
Baptistengemeente Op Doortocht in Ede.
2. Beide verhalen brengen hun eigen kleuring aan in de baptisten identiteit.

11

Ellis, 2004, p. 103.

12

Henk Bakker is bijzonder hoogleraar Geschiedenis, identiteit en theologie van het baptisme aan de Vrije Universiteit van Amsterdam

(werkzaam binnen het Center of Evangelical and Reformation Theology) en doceert aan het Baptistenseminarium van de Unie van
Baptistengemeenten Nederland. Bakker schreef verschillende boeken en publicaties, veelal rond thema’s als het vroege christendom en
Baptisme.
13

Lezing ‘Mapping Baptist Identity in Holland’ Ontwerp en focus van een onderzoek’ van Henk Bakker, 15 april 2011. De tekst van

deze lezing is nog nergens gepubliceerd, maar zal later dit jaar worden gepubliceerd op de website van de Unie van Baptistensite
(www.baptisten.nl).
14

Lezing ‘Mapping Baptist Identity in Holland’ Ontwerp en focus van een onderzoek’ van Henk Bakker, 15 april 2011.
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Lezing ‘Mapping Baptist Identity in Holland’ Ontwerp en focus van een onderzoek’ van Henk Bakker, 15 april 2011.

7

1.4
1.4.1

Methodologie
Keuze van de case-studies: de Baptistengemeenten

Het is een baptistensamenkomst eigen dat zij door de historische en (plaatselijke) culturele context
wordt gevormd.16 Daarom zal voor deze masterscriptie onderzoek worden gedaan in twee
5

verschillende baptistengemeenten, waarbij de twee ‘uitersten’ van het liturgische
baptistenspectrum onderzocht zullen worden: één hoog-liturgisch en één laag-liturgische setting.
Het onderzoeken van de ‘uitersten’ laat iets zien van de breedte van het liturgische
baptistenspectrum waarbinnen gebed het verhaal vertelt. Het begrip ‘uitersten’ is hier in
kwantitatieve zin moeilijk uit te drukken. Daarom is een kwalitatieve keuze gemaakt, waarbij

10

begrippen als ‘hoog-liturgisch’ en ‘laag-liturgisch’ worden gebruikt. De ene gemeente zal een
‘hoog-liturgische’ gemeente worden genoemd, waarbij het aandeel van de dominee/voorganger
substantieel zal zijn in ontwerp, regie en uitvoering van de samenkomst. Dit uit zich in een
nauwgezette, vooraf gedefinieerde samenkomst, die hoofdzakelijk door de voorganger en de
orangist/pianist zullen worden uitgevoerd. De ‘laag-liturgische’ gemeente is een gemeente waar

15

veel taken/onderdelen (zangdienst, gebed, mededelingen etc.) bij een groep op het podium horen,
zowel qua ontwerp, regie en uitvoering, waarbij ruimte is voor improvisatie.
Om het veldwerk te vergemakkelijken is ervoor gekozen samen te werken met de Unie van
Baptistengemeenten. Veel Baptistengemeenten zijn aangesloten bij deze organisatie, en door
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goedkeuring vanuit de Unie van Baptistengemeenten zou er wellicht sneller goedkeuring kunnen
komen voor het veldwerk in de desbetreffende gemeenten. De Unie van Baptisten is een
organisatie die vanaf een vroeg stadium in het Nederlandse Baptisme een grote rol speelt. Deze rol
betreft vooral de opleiding van voorgangers en de platformfunctie tussen verschillende
Baptistengemeenten. Er is binnen de Unie van Baptistengemeenten veel kennis en ervaring

25

aanwezig. Aan Henk Bakker en Teun van der Leer17, beiden werkzaam aan het
Baptistenseminarium, werd de vraag voorgelegd welke Baptistengemeenten geschikt zouden zijn
voor het onderzoek naar gebed (met de twee ‘uitersten’ qua liturgische setting en de praktische
bereikbaarheid in gedachten). Samen met hen is het tot een gemeentekeuze gekomen.

16

Vries, O. H. de (2009). Gelovig gedoopt: 400 jaar baptisme, 150 jaar in Nederland. Kampen: Uitgeverij Kok, p. 26. ‘Om het

kernachtig uit te drukken: het baptisme is niet van de eeuwigheid maar van de tijd. Het baptisme is een historisch fenomeen.’ (Vries,
2009, p. 23).
17

Teun van der Leer is rector van het Baptistenseminarium en docent. Hij richtte het tijdschrift Soteria op, een blad voor evangelisch

theologische bezinning, waarvan hij eindredacteur is. Verder is Van der Leer voorzitter van de Evangelische Alliantie geweest, een
christelijke netwerkorganisatie met een missionaire inslag waar verschillende kerkgenootschappen bij aangesloten zijn. Zelf is hij ook
jarenlang voorganger van een baptistengemeente geweest.

8

De eerste baptistengemeenten die voor dit onderzoek is geselecteerd is de Baptistengemeente Silo
in Utrecht, Herenstraat 34-36. Deze gemeente kan worden gekenmerkt als hoog-liturgisch. Dit wil
zeggen dat het aandeel van de voorganger en de organist/pianist substantieel is in het ontwerp en
de uitvoering van de zondagse samenkomst. De kerkdienst begint om 10:00 uur ‘s ochtends. Het
5

vaste voorgangersteam bestaat uit ds. Willemijn Bakkes, ds. Arjan Noordhoek en Hans Baas. De
gemeente is lid van de Unie van Baptistengemeenten.
De tweede baptistengemeente bevindt zich in Ede en heet Baptistengemeente Op Doortocht. Deze
gemeente komt op zondagmiddag 15:30 uur samen in Evangelisch Centrum ‘de Schuilplaats’ aan
de Otterloseweg 18a. Dit gebouw is van de Evangelische Gemeente de Schuilplaats die ‘s ochtends

10

een dienst in dit gebouw heeft. De baptistengemeente is zowel lid van de Unie van
Baptistengemeenten als van de Evangelische Alliantie. De baptistendiensten in Op Doortocht kan
men omschrijven als laag-liturgisch. Dit wil zeggen dat het aandeel van de voorganger niet
dominant is en dat het ontwerp en de uitvoering van de samenkomst mede in handen ligt van
gemeenteleden, zoals een zangleider/ster.

15

In de casus-hoofstukken Hoofdstuk 3 Baptistengemeente Silo en Hoofdstuk 4 Baptistengemeente
Op Doortocht zullen beide gemeente uitgebreid worden geïntroduceerd.

1.4.2

Liturgie

Voor het onderzoek naar gebed tijdens de zondagse baptistensamenkomst is als methodologisch
20

startpunt gebruik gemaakt van Ellis’ Gathering – a Theology and Spirituality of Worship in Free
Church Traditions. De keuze om bij zijn methodiek aan te sluiten heeft vooral te maken met het
feit dat Ellis liturgisch onderzoek heeft verricht in baptistengemeenten en dat het liturgisch
onderzoek in Nederland voor deze masterscriptie ook plaatsvind in baptistengemeenten. Ellis
bouwt in zijn onderzoek voort op de methodiek van liturgisch onderzoeker Alexander

25

Schmemann.18
De Oosters Orthodoxe benadering, die Schmemann’s onderzoeksmethode naar liturgie kleurt, is er
één waarbij liturgie als bron voor theologie wordt beschouwd.19 Liturgie wordt door hem benaderd
als goddelijk geïnspireerd traditie, waarbij bestudering van de liturgie leidt tot de vorming en

30

ontdekking van theologie. Bestudering van liturgie komt in Schmemann’s methode uiteindelijk uit
in het vinden van een ‘theologisch feit’. Hiermee beweegt Schmemann zich in het onderzoeksveld
liturgische theologie (liturgical theology). Schmemann beschrijft zijn methode als volgt:
18

Alexander Schmemann (1921-1983) was een Russisch Orthodoxe aartspriester, leraar en schrijver. Schmemann doceerde aan het St.

Sergius Orthodox Theological Institute in Parijs en het St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary in New York, waar hij
uiteindelijk decaan werd. Schmemann schreef vele boeken en publicaties met een focus op het Orthodoxe christelijk leven en liturgische
theologie.
19

zie ‘Part I Worship as Theology”, (Ellis, 2004).

9

1. Het vaststellen van de liturgische feiten: het vaststellen van wat er gebeurt
(fenomenologisch) en wat er gebeurd is (historisch).
2. De theologische analyse van de liturgische feiten: hier zoekt men naar onderlinge
verbanden tussen verschillende liturgische handelingen, zowel in plaats als in tijd (ordo).
5

Het moment waarop iets gebeurt bepaalt immers mede de theologische betekenis.
3. De synthese: het bepalen van het theologische feit in de liturgische handeling door het
samenbrengen van de liturgische feiten en theologische analyse20
Het is de vraag of deze Oosters Orthodoxe methode zomaar gebruikt kan worden bij liturgisch

10

onderzoek binnen Baptistengemeenten. Binnen Baptistengemeenten is er namelijk geen sprake van
een ‘theologisch feit’. Dit komt omdat de waardering van liturgie en de theologie die uit de liturgie
spreekt binnen het Baptisme, niet dezelfde waardering krijgen als binnen in de Oosters Orthodoxe
kerk. Ellis is zich van dit verschil bewust en spreekt over zijn eigen onderzoek binnen het
onderzoeksveld van de ‘theologie van de samenkomst’ (theology of worship)21. Dit wil zeggen dat

15

er in zijn liturgisch onderzoek wel een theologie zichtbaar wordt (daarbij van Schmemann’s
methodiek gebruikmakend), maar dat deze niet de waardering van een ‘theologisch feit’ krijgt. In
dit opzicht kan zou men bij Ellis kunnen spreken van het vinden van een ‘theologische
uitdrukking’. Ellis neemt dus wel de drie stappen van de methodiek van Schmemann over, maar
geeft een andere waardering aan de theologie die in de liturgie “gevonden” wordt. Ondanks het

20

verschil in de waardering van Schmemann’s ‘theologische feit’, ziet Ellis vooral een heldere
pragmatische aanpak als het gaat om het vaststellen van de theologie die vanuit de liturgie spreekt.
Zo dient Schmemann’s onderzoeksmethode als basis voor Ellis’ onderzoeksveld van de Free
Churches.22

25

Omdat de ‘theologische uitdrukking’ in de ‘theologie van de samenkomst’ geen normatief karakter
heeft, kan de gevonden uitdrukking kritisch bevraagd worden. Ellis merkt op dat de ‘theologische
uitdrukking’ binnen het Baptisme zelfs niet het eindpunt kan zijn, waarbij hij aansluit bij Geoffrey
Wainwright: ‘Protestantism characteristically emphasizes the primacy of doctrine over liturgy’.23
Het bekritiseren van de zondagse samenkomst vanuit Bijbels gefundeerde dogma en doctrine is

30

volgens Ellis zelfs een wezenlijk onderdeel van de Protestantse traditie.24 Bij de ‘theologie van de
samenkomst’ gaat het om de uiteindelijk synthese van de ‘theologische uitdrukking’ met ideeën
over wat correcte theologie is en hoe een samenkomst eruit zou moeten zien. Niet wat er is

20

Ellis, 2004, pp. 23, 24.

21

Ellis, 2004, p. 17.

22

Ellis noemt Schmemann in het voorwoord van Gathering zijn ‘main dialogue partner’ (Ellis, 2004, p. viii).

23

Ellis, 2004, p. 249.

24

Ellis, 2004, p. 249.
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(liturgische theologie), maar wat er zou moeten zijn vormt het wezenlijke onderdeel van de
protestantse traditie.25 Het is de traditie waarbinnen sola scriptura26 en ecclesia semper
reformanda27 bepalend zijn voor de vorming van theologie.28 Anders dan in de Oosters Orthodoxe
traditie, waar Schmemann zijn liturgische onderzoeksmethodiek heeft ontwikkeld, wordt in het
5

protestantisme de Bijbel als primaire bron gebruikt om theologie (dogma’s en leerstellingen) uit te
construeren.29 Binnen het Oosters Orthodoxe gedachtegoed is de kerkelijke traditie maatgevend.
De Bijbel is daar een product van de traditie, net als de liturgie en de oecumenische concilies. De
zondagse samenkomst zelf heeft geen normatief karakter. Daarom introduceert Ellis een vierde
kritisch bevragende stap, die Ellis toevoegt aan de methode van Schmemann:

10

4. De ‘theologische uitdrukking’ van de aanbiddende gemeenschap aan een breder
nauwkeurig theologisch onderzoek onderwerpen. 30
Binnen het onderzoek in deze masterscriptie zullen alleen de eerste drie stappen van Ellis aan de
orde komen. De vierde stap van Ellis zal niet worden gebruikt omdat het ‘onderwerpen’ van de

15

gevonden ‘theologische uitdrukking’ buiten de scope van de onderzoeksvragen ligt.
Een ander boek dat een methodologie beschrijft voor praktisch onderzoek in gemeenschappen is
het boek Studying Congregations - a New Handbook geredigeerd door Nancy Ammerman31,
waarin de term ‘praktische theologie’ (Practical Theology) wordt gehanteerd.32 Ammerman is met

20

name bekend van haar frame-benadering, een benadering van gemeenten die helpt op een
objectieve manier onderzoek te doen (meer hierover in Hoofdstuk 1.4.3 Onderzoeksveld).33
Ammerman beschrijft een methode van ‘praktische theologie’ die is opgedeeld in drie fases:
1. Het beschrijven van de huidige situatie. Dit is een louter descriptieve fase die analyseert

25

wat de huidige status is. Wat gebeurt er en wat voor een verhaal wordt er verteld? Wat zegt
de huidige status over wat er wordt geloofd?

25

Ellis, 2004, p. 248.

26

‘alleen door de Bijbel’, o.a. een van de uitgangspunten van de reformator Johannes Calvijn.

27

‘de kerk moet zich blijven reformeren’, een uitspraak die ontstond binnen het reformatorische christendom.

28

Ellis, 2004, p. 248.

29

Ellis, 2004, p. 250.

30

Ellis, 2004, p. 24.

31

Nancy Ammerman is hoogleraar Sociologie van Religie aan de Boston University’s School of Theology. Zij geeft wereldwijd lezingen

en heeft veel boeken geschreven, artikelen gepubliceerd en studies gedaan naar (kerkelijke) samenkomsten en religieuze stromingen in
Amerika.
32

Ammerman geeft aan hierbij vooral gebruik te hebben gemaakt van het werk van Thomas H. Groome en Don S. Browning

(Ammerman, N. T., Carrol, J. W., Dudley, C. S. & McKinney, W. (1998). Studying Congregations: a new handbook. Nashville:
Abington Press, p. 26).
33

Ammerman, Carrol, Dudley, & McKinney, 1998, p. 14.
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2. Het onderzoeken van de historische context die de huidige identiteit heeft gevormd. Hier
wordt gezocht naar vroegere verhalen, beelden, tradities en historische bronnen die invloed
hebben gehad op de huidige situatie. De selectie van gebeurtenissen uit het verleden die
met de huidige verhalen verweven zegt wat over de huidige identiteit.
5

3. De historische bevindingen worden in de derde fase in dialoog met de huidige situatie
geplaatst. Dit resulteert in nieuwe acties (bijv. de vorming van nieuwe theologie of
veranderingen in de structuur van de gemeenschap).34
Veel van Ellis’ methodiek komt in Ammerman’s aanpak terug, zoals het analyseren van de huidige

10

praxis en de relatie tot het verleden (al beschrijft Ammerman de analyse van het onderzoeken van
het verleden in stap 2, Ellis doet dit in stap 1). Ook Ellis’ tweede fase, de theologische analyse,
waarbij naar de onderlinge verbanden in tijd en plaats wordt gezocht, zou men impliciet onder de
eerste fase van Ammerman kunnen vinden. De derde fase van Ammerman zou men kunnen zien
als de vierde fase van Ellis, waar het het bevragen van de huidige theologie/situatie betreft. Ook

15

kan worden opgemerkt dat er bij Ellis minder spanning wordt gesuggereerd tussen heden en
verleden.
Voor deze masterscriptie en het onderzoek naar het verhaal van gebed in twee baptistengemeenten
lijkt de methodologie van Ellis het beste te passen. In Ammerman’s methodologie staan heden en

20

verleden in een dialectische these-antitheseverhouding die in een vernieuwde geloofspraktijk
resulteert.35 Vernieuwing is niet het doel van deze scriptie; in dit opzicht leent Ellis’ methode zich
beter voor het vaststellen van het huidige verhaal van gebed zonder meteen een spanning te voelen
als dit in relatie tot het verleden wordt geplaatst. Als het gaat over het praktisch verzamelen van
informatie door middel van veldonderzoek, is Ammerman’s Studying Congregations wel zeer goed

25

bruikbaar voor het onderzoek naar gebed. Meer daarover in de paragraaf 1.4.3. Onderzoeksveld.
Als Ellis’ methodiek wordt toegespitst op het onderzoek naar gebed van deze masterscriptie, ziet
deze er als volgt uit:
1. Liturgische feiten - Het vaststellen van de gebeden: het vaststellen van wat er feitelijk

30

gebeurt.
2. Vorm en context analyse - Hier zoekt men naar onderlinge verbanden tussen
verschillende gebeden in combinatie met de gebeurtenissen die voor en na het gebed
plaatsvinden, zowel in plaats als in tijd (ordo).

34

Ammerman, Carrol, Dudley, & McKinney, 1998, pp. 25-27

35

Ammerman, Carrol, Dudley, & McKinney, 1998, p. 27.
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3. De synthese - Het bepalen van het verhaal in de liturgische handeling door het
samenbrengen van de vorm en context (stap 2) en de vaststellingen (stap 1) om zo ‘het
verhaal van gebed’ te construeren.36
4. Identiteit - Wat zegt het verhaal van gebed over baptistenidentiteit?
5

1.4.3

Onderzoeksveld

Kwalitatieve data-analyse krijgt in deze scriptie vorm door het schrijven van thick descriptions.37
Dit zijn ‘gedetailleerde beschrijvingen van de mensen, plaatsen en gebeurtenissen in de studie; het
doel van een thick description is een rijke, nauwkeurige beschrijving van de ervaringen,
perspectieven en fysieke opstelling te geven’.38 Bij het schrijven van de thick descriptions wordt
10

mede gebruik gemaakt van termen uit het hoofdstuk Culture and Identity frame van Ammerman ‘s
Studying Congregations.39 Dit frame helpt om patronen, symbolen en gebruiken in kaart te brengen
die vorm geven aan de identiteit van de twee Baptistengemeenten. Vanuit de focus op identiteit
wordt in Ammerman’s boek aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen: activiteiten
(activities), gebruiksvoorwerpen (artifacts) en verhalen (accounts).40 Dit zijn onderwerpen die

15

Ammerman op de hele gemeenschap betrekt, maar die in het belang van het onderzoek naar gebed
in verband met de biddende gemeenschap kunnen worden gebracht. Bij het afstemmen van de
voorgenoemde onderwerpen op een biddende gemeenschap kan men bij dit onderzoek activiteiten
benaderen als verschillende gebedsrituelen.41 Worden de gebeden gesproken of gezongen,
voorgelezen of geïmproviseerd? Is het gewoon dat men staat bij het bidden of zit men, is er stil

20

gebed of hardop, bidt één persoon of meerdere mensen tegelijk? Een andere vraag die het
gebedsritueel mede in kaart brengt, is die van het mannelijke en vrouwelijke aandeel. Daarnaast
laat de inhoud van het gebed ook iets zien de identiteit van de groep. Wordt God alleen maar
gedankt of worden er ook dingen gevraagd? Is de inhoud (en de toon) vrolijk, inspirerend of klinkt
er een ondertoon van ontzag en gevoel voor heiligheid? Naast de inhoud van het gebed kan men

25

ook kijken naar de rol/functie van het gebedsritueel. Vindt het gebed plaats als een soort opening
van de dienst, een opmaat voor de preek of als afsluiting van een ritueel? Als het gaat om het
onderwerp gebedsgebruiksvoorwerpen kan men denken aan het eventuele gebruik van een
gebedskaars of speciale briefjes met namen van degenen voor wie gebeden moet worden. Men kan

36

Ellis, 2004, pp. 23, 24.

37

‘Thick description is an outcome of the sustained immersion in the research field alongside the writing of detailed reflective field

notes, which enable the researcher to represent the culture in a multi-layered richness that is broader and more comprehensive than
schematic grand narratives.’ (Turner, S. T. (2006). The Cambridge Dictionary of Sociology. Cambridge: Cambridge University Press, p.
176).
38

Lodico, M. G., Spaulding D. T. & Voegtle K. H. (2010). Methods in Educational Research: From Theory to Practice. San Francisco:

Jossey-Bass, p. 195.
39

Ammerman, Carrol, Dudley, & McKinney, 1998

40

Ammerman, Carrol, Dudley, & McKinney, 1998, p. 84.

41

Ammerman, Carrol, Dudley, & McKinney, 1998, pp. 84-87.
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ook denken aan een speciale plek waar een gebed wordt opgezegd. De verhalen vormen ook een
onderdeel van de te onderzoeken gebedsaspecten. Wat zijn specifieke uitdrukkingen die
terugkomen? Is er een speciale ‘gebedstaal’ die wordt gebruikt (symbolen, specifieke Bijbelse
begrippen, beelden, metaforen)? Wordt er in de gebeden gememoreerd aan gebeurtenissen van lang
5

geleden of gerefereerd aan mythen met een inspirerende of moralistische lading. Verder kan men
in het verhaal van het gebed de stad, de streek of het land betrekken. Men kan zich bewust
verbonden weten met een grotere groep gelovigen dan degenen die in die specifieke zondagsdienst
aanwezig zijn. Dit kan bijvoorbeeld zichtbaar worden door te bidden voor afwezige
gemeenteleden, overledenen of andere kerken binnen de Unie van Baptistengemeenten. Natuurlijk

10

kan het bij de analyse van het verhaal van het gebed niet ontbreken te kijken naar de theologie die
door het gebed zichtbaar wordt (zowel impliciet als expliciet). Zo wordt er in veel kerken niet
expliciet gebeden tot de heilige Drie-eenheid, maar bijv. alleen tot ‘God de Vader’ en ‘in Jezus
naam’. Andere gebeden vertellen misschien over het ‘verzoenend lijden en sterven van Jezus’
terwijl andere weer de nadruk leggen op ‘de Grote Opdracht’ en de noodzaak het goede nieuws te

15

vertellen.

1.5

Inhoudsoverzicht

In dit Hoofdstuk 1 Inleiding is kort ingegaan op de onderzoekshypothese, de methodologie en het
onderzoeksveld. In het volgende Hoofdstuk 2 Introductie Onderzoeksveld worden de begrippen die
met de onderzoekshypothese verbonden zijn dieper uitgewerkt, zoals Baptisme, liturgiek, identiteit
20

en gebed. Hoofdstuk 3 Baptistengemeente Silo en Hoofdstuk 4 Baptistengemeente Op Doortocht
presenteren twee casussen, een feitelijke presentatie van het veldwerk in beide gemeenten. In deze
hoofdstukken worden de gemeenten uitgebreid geïntroduceerd. In Hoofdstuk 5 Het Verhaal Gebed
en Identiteit zullen de feiten worden geïnterpreteerd, om zo de gebedsverhalen te construeren om
daarna hun bijdrage aan baptistenidentiteit vast te stellen. Hoofdstuk 6 Conclusie bevat het

25

antwoord op de onderzoekshypothese.
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2

INTRODUCTIE ONDERZOEKSVELD

2.1

Baptisme en de Unie van Baptistengemeenten

Dit onderzoek naar gebed en identiteit vindt plaats in Baptistengemeenten die zijn aangesloten bij
de Unie van Baptistengemeenten. Deze paragraaf gaat in op de onderlinge verhouding tussen het
5

ontstaan van het Baptisme in Nederland en de Unie van Baptistengemeenten.
De wortels van het Nederlandse Baptisme liggen zowel in het contact tussen het Engelse
separatistische puritanisme en het Nederlandse mennonitische doperdom, als in een onafhankelijke
ontwikkeling bij de hervormde predikant Johannes Elias Feisser.42 Beide wortels hebben een eigen

10

achtergrond en een eigen verhaal. Zo functioneert de Kerk van Engeland tegen het einde van de
16de eeuw als een mengvorm van het Rooms Katholicisme aan de ene en het Lutheranisme en
Calvinisme aan de andere kant. Echter, voor sommige Engelse christenen is de reformatiegedachte
binnen de Kerk van Engeland - de volstrekte vrijheid van God zonder een bemiddelende kerk met
vormen en rituelen - niet genoeg zichtbaar en zij proberen daarom de kerk van binnenuit te

15

reformeren.43 Voorstanders van deze reformatie worden puriteinen genoemd.44 Voor veel
puriteinen gaat deze interne reformatie niet snel genoeg, waarop zij zich van de Engelse Kerk
afscheiden. Zij krijgen de naam separatistische puriteinen . Omdat de separatistische puriteinen
onder zware vervolgingen lijden, wijken ze uit naar Holland waar, zo rond 1600, in Amsterdam
een groep samenkomt onder leiding John Smyth en Thomas Helwys.45 Voordat de groep

20

separatistische puriteinen van Smyth en Helwys zich in Amsterdam vestigen, heeft het
anabaptisme in het noorden van Nederland al een aanzienlijke aanhang. Deze was ontstaan onder
leiding van Menno Simons.46 Binnen dit noordelijke anabaptisme ontstonden splintergroeperingen
met gewelddadige uitwassen, waarvan het beleg van Munster misschien wel de bekendste is. Dit
beleg vond plaats in de 16de eeuw onder leiding van de anabaptisten Jan van Leiden en Jan

25

Mathijs.47 Menno Simons zette zich echter sterk af tegen deze militante doperse variant en legde
zich juist toe op een vredelievend dopers christendom (het mennonitische doperdom).48 Dit type
anabaptisme is rond 1600 ook vertegenwoordigd in een kerk in Amsterdam. Als de Engelse
vluchtelinggemeente van Smyth en Helwys zich in Amsterdam vestigt, sluit Smyth zich met

42

Vries, 2009, p. 40.

43

Bakker, H. (2008). De Weg van het Wassende Water: op zoek naar de wortel van het baptisme. Zoetermeer: Uitgeverij

Boekencentrum, p. 41.
44

Bakker, 2008, p. 47.

45

Bakker, 2008, p. 192.

46

Bakker, 2008, p. 67.

47

Bakker, 2008, p. 68.

48

Bakker, 2008, p. 73.
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enkelen bij een mennonitische anabaptistische gemeente aan. Hier ontvangen de Engelsen hun
volwassendoop. Na een aantal jaren in Amsterdam, met intensieve anabaptistische contacten,
besluit Helwys terug te gaan naar Engeland om daar de grondlegger van de General Baptists,
baptisten met een Arminiaanse grondslag, te worden.49 In Engeland worden voor het eerst de
5

woorden ‘baptist’ en ‘baptists’ voor Helwys’ gemeente gebruikt. Veel baptisten duiden deze
gemeente als de eerste baptistengemeente. In 1633 splitste een groep baptisten zich af onder de
naam Particular Baptists; dit zijn baptisten met een strikter Calvinistisch grondbeginsel dan de
General Baptists.50

10

Er is, naast het ontstaan van het Engelse baptisme, ook nog een onafhankelijke doperse
ontwikkeling geweest in het noorden van Nederland. Sommige baptisten zien hier de oorsprong
van het Nederlandse baptisme. Het is het moment waarop de hervormde predikant Johannes Elias
Feisser door het provinciale kerkbestuur uit zijn ambt wordt gezet voor het afwijzen van de
kinderdoop.51 In 1844 sticht hij zijn eigen gemeente onder de naam ‘Gemeente van Afgescheiden

15

Christenen’.52 Feisser zoekt dan contact met een baptistengemeente uit Hamburg en de Duitse
Julius Købner gaat naar Feisser’s gemeente, om Feisser en enkele anderen te dopen waarmee de
eerste baptistengemeente in Nederland ontstaat. Købner kwam uit Hamburg en was daar lid van
een baptistengemeente die in 1834 was gesticht door Johann Gerhard Oncken, iemand die in
Engeland met het baptisme in aanraking was gekomen. Feisser’s afscheiding, en stichting van een

20

nieuwe gemeente, doet meerdere predikanten volgen: in 1869 verenigen verschillende
afgescheiden gemeenten zich in een samenwerkingsverband.53 Tot 1875 komen deze gemeenten
regelmatig samen. In 1881 leidt dit regelmatig samenkomen tot de oprichting van de ‘Baptistische
Unie van Gemeenten van Gedoopte Christenen’.54 Er zijn echter ook baptistengemeenten die zich
bewust niet aansluiten bij de Baptistische Unie. Deze gemeenten noemen zich Vrije

25

Baptistengemeenten, Evangelische Baptistengemeenten of Onafhankelijke Baptistengemeenten.55
Enkele van deze niet-Unie gemeenten verenigen zich in 1892 in een ‘Broederschap van
Baptistengemeenten in Nederland’.56 Zo ontstaan er drie categorieën baptisten: zij die bij de Unie,
zij die bij de Broederschap of zij die bij geen van beide horen. In 1917 wordt de naam ‘baptistische
49

Bakker, 2008, p. 227.

50

Bakker, 2008, p. 231.
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Selderhuis, H. (2006). Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis. Kampen: Uitgeverij Kok, p. 707; Dam, J. van (1979). Geschiedenis

van het Baptisme in Nederland. Bosch en Duin: Unie van Baptisten, pp. 26, 27; Hoekstra, E., & Ipenburg, M. (2008). Handboek
Christelijk Nederland. Kampen: Uitgeverij Kok, p. 316; Vries, 2009, pp. 88-90.
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Selderhuis, 2006, p. 707; Dam, 1979, p. 72; Vries, 2009, p. 157.
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Hoekstra & Ipenburg, 2008, p. 316.
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Unie van Gemeenten van Gedoopte Christenen’ veranderd in het huidige ‘Unie van
Baptistengemeenten’.57 De baptistenorganisatie Broederschap van Baptistengemeenten fuseerde in
2006 met de organisatie van de Christian and Missionary Alliance (een internationale
zendingsbeweging die in 1955 was ontstaan) en vormen vanaf die tijd de ABC Gemeenten
5

Nederland.58 Zo zijn er nu twee baptistenorganisaties in Nederland (de Unie van
Baptistengemeenten en de ABC Gemeenten) met daarnaast baptistengemeenten die bij geen van
beide organisaties zijn aangesloten. Sinds het voorjaar van 2012 zijn de Unie van
Baptistengemeenten en de ABC Gemeenten officieel met elkaar in gesprek om de mogelijkheden
van een fusie op korte termijn te onderzoeken.59

10

2.1.1

Baptistenseminarium

Aanvankelijk vinden baptisten elkaar in de gezamenlijke afwijzing van de kinderdoop. Echter, een
eeuw na het ontstaan van het baptisme in Nederland ontstaat er de behoefte deze positie in brede
theologische zin wetenschappelijk te kunnen verantwoorden.60 Zo ontstaat er de wens van een
eigen Baptistenseminarium. In de aanloop naar de opstart van een seminarium speelt Jan Louw een
15

grote rol.61 Hij is de man die baptistentheologie in Nederland voor het eerst een gedegen
theologische vorm geeft.62 Door dogmatisch exegetische publicaties werkte hij als ‘wijze vader’ en
‘geleerd baptist’ aan een respectabele geloofsgemeenschap ‘waar je trots op kon zijn’, schrijft Olof
de Vries.63 In het verlengde van Louws visie van een respectabele geloofsgemeenschap ligt zijn
wens dat uiteindelijk iedere baptistenvoorganger academisch geschoold is. Begrippen als het

20

‘respect hebben voor’ en het ‘serieus nemen van’ de voorganger zijn voor Louw belangrijke
drijfveren voor een academische opleiding.64 De eerste poging om baptistenvoorgangers
academisch op te leiden stamt uit 1946, waarna na enkele pogingen in 1958 officieel een eigen
onafhankelijk seminarium start.65
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Dam, 1979, pp. 279, 281; Vries, 2009, p. 237.
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Hoekstra & Ipenburg, 2008, p. 405.
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Interview met T. Van der Leer, Barneveld, 17 mei 2013.
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Dam, 1979, p. 125.
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bijzonder hoogleraar aan het Departement Godgeleerdheid van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Utrecht.”
(Vries, 2009, p. 246). Meer informatie over Vries is o.a. te vinden op het Catalogus Professorum van de Universiteit van Utrecht
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Vries, O. H. de (2012). Het Seminarium als afspiegeling van het Nederlandse Baptisme. (Unie van Baptistengemeenten in Nederland).

Opgeroepen op 17 oktober 2012 van http://baptistenseminarium.nl/upload/Afscheidscollege%20OHdV.pdf.
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Vanaf 1970 begint het Baptistenseminarium officieel samen te werken met de Theologische
Faculteit van de Universiteit van Utrecht. Algemene theologische vakken worden aan de
Universiteit van Utrecht gevolgd en specifieke baptistenvakken (met betrekking tot leer,
geschiedenis en de praktijk van voorgangerschap) worden aan het seminarium onderwezen.66 Maar
5

de evangelicale gedachte vindt in het Nederlandse baptisme een vruchtbare bodem, en zo neemt
met de jaren de vraag naar academisch geschoolde voorgangers af, immers, zo stelt De Vries, ‘een
van de kenmerken van het evangelicale levensklimaat is de minimale binding aan traditionele
instituten’.67 De vrees bij een groep baptistenvoorgangers (het Evangelisch beraad) van de
mogelijke negatieve invloed van moderne wetenschappelijk onderzoek op aanstaande

10

baptistenvoorgangers zorgt ervoor dat de relatie tussen het Seminarium en de Universiteit van
Utrecht zelfs gespannen wordt. Het seminarium blijft echter verbonden met de Universiteit van
Utrecht. Uiteindelijk verschuift in 2003 de binding van het Baptistenseminarium met de
Universiteit van Utrecht naar het Centrum voor Evangelische en Reformatorische theologie
(CERT), waar men participeert in de eenjarige Master Evangelische Theologie binnen de Vrije

15

Universiteit in Amsterdam.68 In 2009 verhuist het Baptistenseminarium in zijn geheel van de
Universiteit van Utrecht naar de Vrije Universiteit in Amsterdam en participeert in zowel de
Bachelor als de (driejarige kerkelijke) Master. Naast deze academische leerweg biedt het
Baptistenseminarium ook een opleiding op HBO-niveau aan, in samenwerking met de Christelijke
Hogeschool Windesheim en met de Christelijke Hogeschool Ede.

20

2.1.2

Geloofsopvatting en Identiteit

Het onderzoek naar het verhaal van gebed zal in deze scriptie in verband worden gebracht met
baptistenidentiteit. Identiteit en geloofsopvatting zijn sterk met elkaar verbonden, waarmee het een
logische eerste stap kan zijn te beginnen met het bestuderen van de geloofsbelijdenis. Binnen de
baptistenbeweging is er echter geen sprake van een algemeen vaststaande baptistische
25

geloofsbelijdenis, maar ligt het accent op de persoonlijke belijdenis.69 Dat er geen algemeen
vaststaande baptistische geloofsbelijdenis is, wil overigens niet zeggen dat er geen belijdenissen
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Vries, 2012.
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Vries, 2012.
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Vries, 2009, p. 316. De verschuiving ‘had te maken met de keuze van Utrecht om theologie onder te brengen bij

Geesteswetenschappen, terwijl de VU juist weer extra aandacht ging besteden aan de link tussen kerk en theologie en een royale
kerkelijke master houdt en heeft.’ (Persoonlijke mededeling in email T. van der Leer, 2 juli 2013).
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Hoekstra & Ipenburg, 2008, p. 317. ‘William B. Johnson, the first president of the Southern Baptist Convention, published The

Gospel Developed Through the Government and Order of the Churches of Jesus Christ, in which he argued that Baptists, because they
are governed by the Bible, do not need creeds or confessions.’ (McGrath, A. (2008). Christianity's Dangerous Idea: The Protestant
Revolution - A History from the Sixteenth Century to the Twenty-First. HarperCollins e-books, p.284). ‘...there is no single formulation
of faith among Baptists throughout the world.’ (McFarland, A., Fergusson, D. A. S., Kilby, K. & Torrance I. R. (2011). The Cambridge
dictionary of Christian theology. Cambridge: Cambridge University Press, p. 54).
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zijn.70 Er zijn in de geschiedenis vele baptistengeloofsbelijdenissen opgesteld, maar wat hen vooral
kenmerkt is de (tijdelijke) actuele (lokale) betekenis op het moment van opstellen.71 Dit komt door
de nadruk op het persoonlijke geloof en de nauwe verbondenheid met de lokale context, dat in
navolging van het levensmotto van de Nederlandse baptistengrondlegger Feisser ‘spreek alzo, doe
5

alzo’ altijd in de Baptistenbeweging terug te vinden is geweest.72 In plaats van de algemene
geloofsbelijdenissen ligt er binnen het baptisme meer nadruk op niet-dogmatisch en praktisch
christendom.73 Naast het kenmerkende van de persoonlijke geloofsbelijdenis (voor het dopen) kan
men ook andere thema’s noemen die bijdragen aan de identiteit van de baptistenstroming. Zo zijn
alcoholonthouding, onderwijs, aandacht voor de jeugd, zending, afwijzing van het zwaard en

10

geweld en de zorg voor zieken en armen belangrijke baptistenthema’s.74
Vooral zending en opwekking nemen binnen het baptisme een speciale plek in volgens Van Dam.75
Ze zijn met het baptisme verweven sinds het ontstaan er van, zichtbaar in mensen als Jan de Liefde
en na hem de ‘drie evangelisten’ uit de evangelistenschool ‘Bethanië’.76 De invloed van De Liefde
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en zijn drie leerlingen is zelfs zo fundamenteel gebleken dat Van Dam stelt: ‘baptisme en
evangelisatie zouden voortaan bij elkaar behoren!’77 De primaire reden voor evangelisatie was
overigens niet alleen de redding van het individu, ook de vorming van de gemeenschap staat
centraal.78 Evangelisatie moest ‘eindigen’ in gemeentevorming/opbouw.79 Deze gemeenteopbouw
werd in de jaren negentig (van de twintigste eeuw) sterk beïnvloed door evangelische beweging

20

middels gaventesten, cursussen en opbouwliteratuur.80 De afgelopen jaren heeft evangelisatie een
bredere invulling gekregen en ‘naast het traditionele evangelisatiewerk via gemeenteopbouw ging
men ook naar gemeentestichting, waarbij men geen gebruik maakte van bestaande
baptistenverenigingen’.81 Men kan zeggen dat de traditionele nadruk op gemeentestichting
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In het standaardwerk ‘Lumpkin, W.L. & Leonard, B.J. (2011). Baptist Confessions of Faith. Valley Forge: Judson Press’ worden vele
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gekoppeld aan baptistenidentiteit inmiddels is losgekoppeld; zo zijn er tegenwoordig ook
‘evangelisatieprojecten’ die onder het begrip ‘incarnational church’ vallen, waarbij geen nadruk
wordt gelegd op de baptistische identiteit.82
5

Volgens de Vries zijn er tot op heden twee thema’s die een onwrikbare invloed hebben gehad op
de geloofsopvatting/uitdrukking van het Nederlandse baptisme. Ten eerste de stellingname tegen
de calvinistische uitverkiezingsleer en voor het universele heilsaanbod en ten tweede de nadruk op
de vrijheid van het individu, wat o.a. resulteerde in de ‘platte’ gemeentestructuur waarbij de
gemeenteleden het gezag van de ambtsdragers legitimeren, een gedachte die later werd

10

doorgetrokken naar het bovenlokale niveau, waar de plaatselijke gemeente onafhankelijk bleef ten
opzicht van de landelijke unie van gemeenten (een stellingname tegen het Duitse meer
hiërarchische unie-model).83
2.1.2.1

Identiteitsthema’s

De voorgaande paragraaf laat zien dat baptistenidentiteit tot uiting komt in de volgende thema’s:
15

geloofswaarheden (bijv. dopen op geloof en scheiding tussen kerk en staat), kerkorganisatie (bijv.
een congregationalistisch model met verenigingen) en kerkelijke gebruiken (bijv. het ‘low church’zijn van de baptisten, dit houdt in dat er geen vaste liturgie is en dat iedere kerk zijn eigen dienst in
mag richten ).84
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Vanuit historisch emancipatie perspectief, concentreert baptistenidentiteit zich volgens De Vries
rond de volgende thema’s: ‘het persoonlijke karakter van het christelijke geloof (door de doop, het
priesterschap van alle gelovigen en het geloofsgetuigenis), een gemeenschap als een kerk typerend
begrip (lokaal en bovenlokaal), vrijheid als de leefruimte van het christelijke geloof,
geloofsgetuigenis/zending en een direct beroep op de Bijbel (baptisten gaan in een ‘lijf-aan-lijf-

25

dans’ met de Bijbel door het leven)’.85 Deze thema’s lopen in grote mate gelijk met de thema’s die
Bakker omschrijft als de vijf kernwaarden van het baptistengeloof: het zendingsbevel van Jezus, de
navolging van Jezus, de vrijheid van geloof en geweten, onafhankelijkheid van de plaatselijke
gemeente, trouw aan het Woord van God en de beoefening van de gemeenschapszin.86
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Drie vormen van gemeentestichting kunnen worden onderscheiden: moeder/dochter-, pioniers-, en het ontginningsmodel, waarbij de
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Vries, 2009, p. 165.
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Bakker, 2008, p. 13. De vraag: ‘Wat heeft onze doperse en baptistische geschiedenis ons nu nog te zeggen?’, wordt door Bakker

beantwoord met de drie “kroonjuwelen” van het baptisme: de gemeentevisie, de doopleer en het principe van vrijheid van geloof en
geweten, en de plicht om van geweld af te zien (Bakker, 2008, p. 233).
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James McClendon87 spreekt in zijn boek Ethics over ‘five persistent marks’ van het baptisme:
‘biblicism’, het gezaghebbende centrum van geloof en praktijk, ‘discipleship’, een levenslange
toewijding aan Christus en een getuigenis van de gedoopte gelovige, ‘community’, het gezamenlijk
delen in de dienst aan Christus, ‘God-given freedom’/’liberationism’, een eigen vrije keuze voor
5

God en een vrije groep gelovigen onafhankelijk van de staat en ‘mission’/’evangelism’, een echte
getuige van Christus zijn waar lijden mee gepaard kan gaan.88 Deze thema’s werkt hij met vijf
andere baptistentheologen uit in een manifest (waarbij opmerkelijk genoeg zijn oorspronkelijke
‘persistent mark’ ‘mission’/’evangelism’ minder specifiek uit de verf lijkt te komen):
(1) ‘We affirm Bible Study in reading communities rather than relying on private

10

interpretations or supposed ‘scientific’ objectivity,
(2) We affirm following Jesus as a call to shared discipleship rather than invoking a theory of
soul’s competency
(3) We affirm a free common life in Christ in gathered, reforming communities rather than
withdrawn, self-chosen, or authoritarian ones.
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(4) We affirm baptism, preaching, and the Lords table as powerful signs that seal God’s
faithfulness in Christ and express our response of awed gratitude rather than as mechanical
ritual or symbols.
(5) We affirm freedom and renounce coercion as a distinct people under God rather than
relying on political theories, powers or authorities.’89

20

2.1.2.2

Kerkstructuur

Van alle identiteitsthema’s is de kerkstructuur misschien wel het meest onderscheidend, vandaar
dat dit thema in deze paragraaf specifiek aandacht krijgt.
De gemeente wordt binnen het baptisme gezien als een concrete gemeenschap van belijdende,
25

gelovig gedoopte gelovigen.90 Binnen deze gemeenschap is geen sprake van absolute hiërarchie.
Vanuit de Bijbel wordt door baptisten een basis gevonden voor gelijkwaardig samenkomen en
samenwerken (congregationalisme). Het ‘priesterschap van alle gelovigen’ (naar o.a. 1 Petrus 2:59) wordt geïnterpreteerd als ‘gelijkwaardig priesterschap van alle gelovigen’, waardoor in de
praktijk algemene ledenvergaderingen sturend zijn.91 Door de gemeente wordt het gezag van de
87

James McClendon (1924-2000) is een baptistentheoloog die van 1954 tot 200 onderwees op verschillende seminaria in Amerika. Hij

schreef verschillende boeken over o.a. protestantse theologen, religieuze overtuigingen en systematisch theologie; in zijn boeken over
systematisch theologie besteedt hij veel aandacht aan de ‘Baptist identity’ (Garrett, J. L. (2009). Baptist Theology: a Four-Century
Study. Macon, GA: Mercer University Press, pp. 537, 538).
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Mercer University Press, p. 106.
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Vries, 2009, p. 21.
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ambtsdragers effectief gemaakt, waarbij de gelegitimeerde ambtsdragers en legitimerende
gemeenteleden in collegiaal democratisch verband staan.92 Dit geldt zowel voor de verhouding
ambt versus gelovige als voor de verhouding lokale kerk versus landelijke unie. ‘Vrijheid en
onafhankelijkheid kunnen zich vertalen in anarchie en betweterigheid, maar door het aanbrengen
5

van orde door huishoudelijke reglementen en gemeentevergaderingen kan de intrinsieke gelijkheid
en onafhankelijkheid tot uiting komen en op een goede manier worden beoefend, zowel intern
(lokale gemeente) als extern (landelijke unie van gemeenten)’.93 Dit verbondskarakter is vandaag
de dag misschien wel het meest unieke aan het baptisme, zeker als men dit plaatst binnen de
evangelische beweging ‘waar het individu en het persoonlijke heil doorgaans veel meer aandacht

10

krijgt dan de geloofsgemeenschap als groep’.94 Binnen de baptistengemeenten zijn vaak veel
verschillende verenigingen/commissies te vinden, elk met een eigen structuur, die in sommige
opzichten geheel onafhankelijk van de kerkenraad kunnen opereren.95 De baptistische kernwaarden
‘vrijheid in Christus’ en het ‘priesterschap van gelovigen’ krijgen zo concreet vorm door middel
van een organische kerkstructuur waar in ideale zin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het

15

geestelijke leven in de gemeente.96
2.1.2.3

Communaal hermeneutisch zelfverstaan en morele ruimte

Identiteit wordt binnen het baptisme met haar congregationalistische basis van ‘onderuit’ gevormd.
Samen bouwt men op lokaal niveau aan identiteit. Daarom wordt er binnen het baptisme veel
waarde gehecht aan communale hermeneutiek, dit is een manier van zoeken naar de betekenis van
20

het leven met God en met elkaar, door naar elkaar te luisteren en met elkaar in gesprek te zijn.97
Voor McClendon ligt de basis van het communaal hermeneutisch zelfverstaan in het ‘mysterie’
van samengaan van uitersten: ‘the “Present Christian community” is the primitive community and
the eschatological community’, een mystiek samengaan van twee narratieve identiteiten; dit wordt
ook wel zijn the story now & the story then motto genoemd.98 McClendon zegt hiermee dat er in de

25

gemeenschap twee verhalen samen komen, het Bijbelse en het onmiddellijke; beide worden niet
opgeheven door een synthese, maar komen naast elkaar te staan en geven de gemeente unieke
(mystieke) identiteit en een eigen verhaal.99 Voor McClendon is deze narratieve benadering een
bewuste keuze voor een anti-Verlichtingsdenken, waarbij de mens op existentialistische wijze
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Vries, 2009, p. 35.
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Vries, 2009, pp. 170-173.
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Vries, 2009, pp. 320, 321.
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(Bakker, 2008, p. 237).
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McClendon’s begrip mystical identity doet vermoeden dat dit samengaan op een Kierkegaardiaanse manier moet worden verstaan en

niet op een systematische Hegeliaans synthese waarbij these en antithese opgaat in de synthese.
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centraal staat. Wat McClendon betreft is de Verlichting voorbijgegaan aan de kracht van het
Bijbelse verhaal om levens binnen een gemeenschapsverband vorm te geven.100 Bij het
samenbrengen van de uitersten vindt er een veronmiddellijking van de toekomst (eschaton) plaats,
wat hij het then is now motto noemt, want door communale hermeneutiek wordt de toekomst in het
5

nu gerealiseerd. Deze eschatologische (dialectische) focus geeft een onmiddellijke richting in het
nu.101
Binnen een baptistengemeenschap heeft ieder individu zijn eigen overtuiging en omdat iedereen
ook onderdeel van de gemeenschap is, zal er binnen de groep een redelijke coherentie zijn aan

10

overtuigingen, immers, anders zou men niet van een groep kunnen spreken; deze communale
overtuiging kan ook als hermeneutisch sleutel functioneren (communal hermeneutic conviction).102
Dit proces gaat dus twee kanten op, waarbij de enkeling zijn effect heeft op de groep en de groep
mede sturend is voor wat de enkeling vindt.103 Communaal hermeneutisch zelfverstaan is gelinkt
aan hoe de gelovige zichzelf beleeft/verstaat binnen de communale overtuiging/morele horizon

15

(ook wel moral framework/metaphor/horizon genoemd). Binnen dit begrippenapparaat moet de
‘morele horizon’ vooral worden verstaan zoals James Taylor dit begrip duidt.104 Volgens Taylor
vindt zelfverstaan (identiteit, weten wie je bent) plaats op het moment dat het individu zich richt tot
een morele ruimte105 ; dit is de ruimte waarin een specifieke morele horizon aanwezig is die wordt
bepaald door gezamenlijk bepaalde waarden die aangeven wat belangrijk en betekenisvol is (de

20

communal hermeneutic conviction).106 In deze ruimte spelen verhalen een belangrijke rol. De
narratieve component komt voort uit mensen die hun leven lezen als een verhaal, dat zich in de tijd
ontvouwt, met een geschiedenis en een toekomst, betekenis gevend en sturend.107 Als deze scriptie
het verhaal van gebed onderzoekt, gaat het vooral om het gebed zoals het vanuit de gemeente
100

McSwain & Allen, 2008, p. 108.

101
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103

McSwain & Allen, 2008, p. 112.

104

‘The most fundamental idea in Taylor's view of personhood is that of living responsively and dialogically in a world, which is a

"moral space" or a "space of concerns". Machines do not have a world, and the world of other animals is not a moral space. Taylor's
persons are strong evaluators and "respondents", being moved by the world and the other people, and being responsible for their own
action.’ (Laitinen, A. (2003). Strong Evaluation Without Sources: On Charles Taylor’s Philosophical Anthropology and Cultural Moral
Realism. Jyväskyla: Jyväskylä University Printing House, pp. 95, 96).
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klinkt. De hermeneutische cirkel wordt in dit opzicht bewust doorbroken, door dit onderzoek los te
koppelen van de vraag hoe de morele horizon het gebed van het individu beïnvloedt.
In de gemeente speelt ook een dynamiek die door McClendon powerful practices wordt
5

genoemd.108 Er zijn volgens McClendon twee grote ‘krachten’ in deze wereld, aan de ene kant de
door zonden geperverteerde Overheden en Machten (wereldstructuren)109: ‘goden’, ‘machten’,
‘krachten’, ‘corruptie’, ‘bedreiging’ en aan de andere kant ‘de overwinning van Christus aan het
kruis, die hen onttroond heeft’.110 Deze geperverteerde Overheden en Machten zijn door Christus
onttroond, maar niet volledig krachteloos. Nu is het volgens McClendon de christelijke opdracht in

10

deze wereld te vertellen dat ‘civiele, militaire, economische, traditionele, culturele, sociale, ja,
religieuze en andere structuren geen einde en doel van dit leven zijn’ en hen in dienst van Gods
plan te stellen.111 Het gaat niet om het vernietigen van de Overheden en Machten, maar om hen
bekend te maken met de ‘veelkleurige wijsheid van God’ ter ‘voorbereiding van de volheid der
tijden’. Het is de expliciete christelijke taak hen terug te brengen in de juiste verhouding tot God,

15

ze te herstellen in hun oorspronkelijke goedheid.112 Door middel van powerful practices, zoals
bijvoorbeeld avondmaal, doop en prediking, wordt van de gemeente verwacht dat zij een
tegengeluid en contra-kracht zijn.113 Zo stelt de gemeente zich door de powerful practices te weer
en gaat het gevecht aan. Dit gevecht brengt voor de gemeente onvermijdelijk een component van
lijden met zich mee, net als bij Jezus, die ook door lijden (in Zijn gevecht met Overheden en

20

Machten) de overwinning behaalde en hen onttroonde.
Zo is de lokale baptistengemeenschap een dynamische omgeving waar niet de logische
waarheidsformules de basis vormen, maar waar overtuigingen worden geboren vanuit een
communaal leven door doop, heilig Avondmaal, gastvrijheid, vergeving, aansluiting, vredestichten

25

en het dragen van elkaars lasten hun vorm geven aan de individuele levens en de lokale
gemeenschap.114 Deze lokale gemeenschappen (local communities) zijn de bron voor lokale
theologie (local theology), een concreet lokaal contextualiseringsbeginsel van theologie waarmee
de standaard systematisch theologische benadering door McClendon wordt omgedraaid naar:
‘Toepassing’, gevolgd door ‘Reflectie’ waaruit een ‘Methode’ zichtbaar wordt.115 Hierin wordt de
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meerwaarde van de onderzoeksmethodiek van de Liturgisch Theologie (en de Praktische
Theologie) voor baptistenonderzoek zichtbaar. Dit is namelijk een onderzoeksmethodiek die
uitgaat van de praktijk van de gelovige en van hieruit theologische overtuigingen en verhalen
expliciet maakt. Liturgie en onderzoeksmethodieken zullen in het volgende hoofdstuk uitvoerig
5

worden gehandeld.

2.2

Liturgiek

Het onderzoeksveld van deze masterscriptie is de zondagse baptistensamenkomst. Tijdens deze
samenkomst is er sprake van liturgie en binnen de liturgie zijn de gebeden onderzocht. De rol van
en de waardering van liturgie is binnen het baptisme anders dan in bijv. de Rooms Katholieke
10

Kerk. Over de eigenheid van baptistensamenkomsten en hun liturgie zal in dit hoofdstuk meer
worden verteld.
2.2.1

De rol van liturgie

Er is een oude Latijnse spreuk ‘lex orandi, lex credendi’, wat vertaald kan worden met ‘de wet van
het bidden, is de wet van het geloven’. Deze spreuk ontstond in een tijd waarin de christelijke
15

kerkelijke samenkomsten liturgisch waren. De liturgie had hier twee belangrijke functies: het bood
de gelovigen de juiste manier om God te aanbidden en leerde wat men hoorde te geloven. Het
toedichten van zo’n sturende/lerende rol aan de liturgie vindt men al vroeg in de christelijke
geschiedenis. Zo schreef Prosper van Aquitanië in het jaar 435: ‘Let us consider the rites of the
priestly supplication in order that the law of prayer establishes the law of believe’.116 Prosper
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schreef dit om aan te geven dat Gods genade een noodzakelijke voorwaarde was om tot geloof te
komen, omdat tijdens de liturgie op Goede Vrijdag een liturgisch gebed werd gebeden waarin God
werd gevraagd geloof te geven aan hen die dit niet hadden.117 Door een beroep te doen op de
liturgische praktijk nam Prosper stelling tegen de theologie van het semi-Pelagrianisme.118 De
liturgie had zo’n grote zeggingskracht omdat deze deel uitmaakt van de traditie van de kerk. In die

25

tijd zagen veel christenen de christelijke traditie (zichtbaar in o.a. de Bijbel, de apostolische
overleveringen, de patristische overleveringen en oecumenische concilies) als door God zelf
geïnspireerd en dus gezaghebbend.
Met de Reformatie veranderde de normatieve rol van de traditie en dus ook de rol van de liturgie
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ten opzichte van de theologie. Zo ligt het accent binnen het protestantisme niet op de normatieve
lading van de liturgie. Met de Reformatie werd de Bijbel uit de context van de traditie en liturgie
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gehaald, en zo bruikbaar voor individuele interpretatie. Met het wegvallen van de traditie en
liturgie werd het de preek (met de eigen persoonlijke uitleg van de Bijbel door de spreker) die de
normatieve rol overnam en de liturgie werd de expressie van wat men geloofde.119 De Bijbel is
echter onderhevig aan interpretatie, waardoor er in de geschiedenis van het protestantse
5

christendom, en dus ook in de traditie van het baptisme, wel eens interessante liturgische
verschillen ontstonden. Een karakteristiek voorbeeld is het verschil tussen de General Baptists en
de Particular Baptists in Engeland, waarbij de Particular Baptists vanuit de Bijbel meenden dat
het niet was toegestaan tijdens kerkdiensten te zingen, en de General Baptists vanuit hun Bijbels
oogpunt verdedigden dat zingen wel was toegestaan.120 In beide gevallen werd aan de hand van de

10

Bijbel bepaald hoe de samenkomst er uit moest zien, wat in twee verschillende
samenkomstpraktijken resulteerden.
2.2.2

Liturgisch onderzoek

Of liturgie nu als bron voor de theologie wordt gezien of als louter expressie ervan, het feit blijft
dat beide zich tot elkaar verhouden en dat deze verhouding onderzocht kan worden; dit wordt
15

liturgisch theologisch onderzoek genoemd, waarbij er vele manieren zijn waarop men liturgisch
theologisch onderzoek kan verrichten.
In het boek Primary Sources of Liturgical Theology wordt onder redactie van Dwight W. Vogel121
een overzicht gepresenteerd van artikelen rond een zestal vragen over de relatie tussen liturgie en
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theologie.122 In het eerste hoofdstuk What is Liturgical Theology? vermeldt Vogel zes vormen van
liturgisch onderzoek. Deze verschillende vormen van liturgisch onderzoek laten volgens Vogel iets
van de breedte van het onderzoeksveld van de liturgische theologie zien. Het is geen definitieve
lijst. Vogel ziet het meer als een poging om enkele conceptuele grenzen te trekken, provincies
binnen het landschap van de liturgische theologie. Als eerste vorm noemt Vogel ‘theology of

25

worship’, de theologie van ‘de menselijke reactie (sociale expressie) op hetgeen aanbeden wordt
door bijv. gebed, lofprijs, klaagliederen en dankzegging’; dit kan door middel van een ritueel maar
dat hoeft niet.123 Deze vorm komt het dichtst bij het type onderzoek dat in deze scriptie wordt
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gebruikt. Ten tweede is er ‘liturgy as theology’. Hier ziet men het vieren van de liturgie als een
theologische daad, waarbij de liturgie wordt gezien als theologia primera: ‘theology being born,
theology in the first instance’.124 Verder wordt ‘theology of liturgy’ genoemd, waarbij men op een
theologische manier reflecteert over wat er gebeurt tijdens het samenkomen; hier kan de focus
5

liggen op o.a. het belang van de theologie die door liturgie zichtbaar wordt (in zijn geheel of op
specifieke onderdelen).125 Een ander thema binnen de liturgische theologie wordt door Vogel de
‘theology in worship’ genoemd, waar de liturgie geanalyseerd wordt om vervolgens
(systematische/dogmatische) theologie uit te construeren; dit is ‘theology informed by liturgy’ en is
nauw verbonden met de interpretatie en waardering van het credo lex orandi, lex credendi.126 Als

10

voorlaatste manier van liturgisch theologisch onderzoek wordt door Vogel de ‘theology because of
liturgy: doxological theology’ beschreven, waarbij de theologie zich vooral richt op ‘lof en
erkenning van God door gebed en reflectie’; binnen deze doxological theology ziet men liturgie
niet alleen als bron voor theologie, maar vindt theologie hoofdzakelijk in interactie met de liturgie
plaats’.127 Als laatste noemt Vogel de ‘liturgy of life’ waar theologie ’in relatie tot

15

levenservaringen in het algemeen wordt gezien en bijv. (persoonlijke) spiritualiteit onderzocht kan
worden; want de ‘liturgie in de kerk’ drukt uiteindelijk ook haar stempel op het dagelijkse leven en
zo kan het algemene leven ook als liturgisch worden beschouwd’.128
Op de vraag wat liturgische theologie is, formuleert Vogel uiteindelijk een kernachtig statement:

20

‘Liturgical theology must deal with the liturgy and it must be theological in nature’, een teller waar
alle voorgaande liturgisch theologische noemers onder vallen.129 Zijn statement sluit nauw aan bij
de omschrijving van Ellis: ‘We shall explore the beliefs of the Christian community through a
study of worship practices’ en ‘Liturgical theology needs to concern itself with the explication of
particular acts of worship’.130

25
Het onderzoek naar gebed en identiteit in deze masterscriptie beweegt zich, gebruikmakend van de
terminologie van Vogel, vooral op het liturgisch theologische terrein van de ‘theology of worship’.
Binnen dit onderzoek zijn kerken bezocht waar geen sprake is van een strikte liturgie die als
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maatgevend voor de theologie wordt beschouwd. De term worship geeft in dit onderzoek de
algemene menselijke activiteit aan die zal worden bestudeerd en geïnterpreteerd. Vanuit de
menselijke activiteit van het samenkomen en bidden zal het verhaal, de theologie en de relatie tot
baptistenidentiteit onder woorden worden gebracht.
5

2.2.3

Zondagse baptistenliturgie

Vanaf 1940 begint een trend waarbij baptistensamenkomsten steeds meer het karakter van een
reformatorische eredienst krijgen: de preek staat centraal, omgeven door votum, kanselgebeden,
enkele liederen en een zegen.131 Naast deze formaliserende trend ontstaan er ook ‘vrije avonden’,
maar die raken gaandeweg steeds meer in onbruik.132 De trend houdt tot de jaren tachtig (van de
10

twintigste eeuw) aan, waarna de evangelicalisering van de traditioneel-baptistische liturgie inzet en
niet alle onderdelen van de samenkomst meer in dienst van de preek worden geplaatst.133 Deze
evangelicalisering is binnen het baptisme in Nederland zelfs zo prominent geworden dat De Vries
stelt: ‘Het baptisme is een eigen stroom in de delta van de evangelische beweging geworden’.134
Evangelische samenkomsten laten zich volgens Evert van de Poll135 kenmerken door twee
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duidelijke accenten, het ene is: ‘relevantie en aansluiten bij de huidige (individualistische) cultuur’
en het tweede is: ‘de behoefte op een zichtbare manier uiting te geven aan het werk van de heilige
Geest’.136 Waar Poll twee evangelische accenten noemt, noemt De Vries er drie: ‘het heil van de
individuele mens’, een ‘anti-institutionele en anti-traditionele kerkopvatting’ en een ‘grote
cultuurgevoeligheid’.137 Deze accenten laten zich op vele verschillende manieren naar liturgische

20

eigenheden vertalen. Zo is de traditioneel-reformatorische rol van de predikant tijdens de
kerkdienst erg groot, hij is de man die de hele dienst leidt. Nu is er, onder invloed van de
evangelicalisering, een speciale zangleider ontstaan, die los staat van de predikant. Deze zangleider
leidt een groot deel van de dienst, die ook een eigen naam krijgt: lofprijzing/zangdienst. In de
lofprijzing/zangdienst leidt de zangleider/ster de dienst met zang, vaak ondersteund door een band
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met zanggroep, voor een ‘muzikaal aangestuurde ervaring van Gods aanwezigheid’.138 En waar
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voorheen de predikant de hele dienst ontwierp, regisseerde en uitvoerde, zijn er nu speciale liturgen
die de dienst ontwerpen en ceremoniemeesters die op het podium verschillende liturgische
onderdelen aan elkaar verbinden (mededelingen, gebed, welkom, kindermoment etc.).139 Een ander
gevolg van de evangelicalisering is de introductie van een podium, voor de zangleider met band,
5

waardoor een scheiding tussen podium (met experts140) en zaal (met de ‘gewone’ gelovigen)
ontstaat.141 Door de professionalisering van de muziek komt er een hele band zichtbaar voor in de
kerk, waar vroeger alleen de organist ergens in de kerk onzichtbaar achter het orgel zat. De
evangelische veranderingen in de vorm en structuur van de liturgie gaan ook gepaard met
veranderingen van de inhoud. Zo vindt er bijv. binnen de zangdienst een omslag plaats van ‘zingen

10

over God in de wij-vorm’ naar ‘zingen tot God in de ik-vorm’.142 Het doel van deze
individualisering en romantisering is, volgens Poll, om een intieme omgang met God te ervaren
door middel van ‘muzikaal aangestuurde adoratie’.143 De muziek zelf verandert ook: door het orgel
niet meer te gebruiken en eigentijdse muziekstijlen in te zetten, met als doel een taal te spreken die
ongelovigen zouden begrijpen.144

15
Gebeden vormen ook een onderdeel binnen de zondagse samenkomst die aan evangelicalisering
onderhevig was. Zo kende men in de Hervormde Kerk ‘het stille gebed aan de voet van de
preekstoel’ en volgens algemene Hervormde gebedsformulieren vond er voor de preek een
‘voorgaan in gemeenschappelijk gebed’ plaats met ‘een algemene schuldbelijdenis, een smeekbede
20

om vergeving en verlichting’ waarna het gebruikelijk was om met de hele gemeente het Onze
Vader te bidden.145 Na de preek volgde een lang formuliergebed ‘voor allen nood der
christenheid’.146 Toch was het niet verplicht om de formuliergebeden te gebruiken en mocht er
door predikanten ook vrij worden gebeden.147 In evangelisch gekleurde gemeenten wordt
nauwelijks gebruik gemaakt van gebeden die van tevoren geformuleerd zijn en geeft men de
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voorkeur aan vrije gebeden.148 Volgens Poll komt dit door een valse tegenstelling tussen vrije

139

Vries, 2009, p. 313.

140

De ‘experts’ zijn mensen die vanuit de gemeente worden gelegitimeerd, er is geen bepaalde opleiding vereist. Zo kan een zangleider

een paar keer een zangdienst doen en als men dit als gemeente als ‘fijn’/’gezegend’ ervaart kan zo iemand een vaste rol krijgen (dit
gebeurd vanuit het oudsten team die een luisterend oor heeft voor wat de gemeente vindt).
141

Poll, 2009, pp. 86, 87.

142

Een verschuiving van belijdenissen naar liefdesliedjes, van wij-vorm naar ik-vorm, van traditioneel naar eigentijds en van ouderen

naar jongeren (Poll, 2009, p. 81). Van verzorgend naar missionair (Poll, 2009, p. 100).
143

‘Terwijl de adoratie opstijgt, komt God naar beneden’ (Poll, 2009, p. 83).

144

Poll, 2009, pp. 82, 91.

145

Dit was een gebruik rond 1586 (Bos, D. (1999). In dienst van het Koninkrijk - Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in

negentiende-eeuws Nederland. Amsterdam: Uitgeverij Prometheus, p. 54).
146

Gebedsformulieren waren sinds de zestiende eeuw gebruikelijk (Bos, 1999, p. 54).

147

Bos, 1999, p. 56.

148

‘…vrije gebeden. Spontaan bedacht. Ex tempore.’ (Poll, 2009, p. 110).

29

gebeden (die van een levendige persoonlijke geestelijkheid zouden getuigen) en van tevoren
geformuleerde gebeden (deze zouden een ritualistische mechanische klank hebben) en moet de
eigenlijke tegenstelling worden gezocht in zeggingskracht en nietszeggendheid.149
2.2.4
5

2.2.4.1

Gebed
Instellingen

Binnen het baptisme spelen ‘goddelijke/christelijke/Bijbelse/kerk instellingen’ een belangrijke rol.
Deze instellingen vertaalden zich aanvankelijk in de opdracht het heilig Avondmaal te vieren en
alleen volwassenen (bewust gelovigen) te dopen150 maar er kwam volgens Ellis al snel meer bij:
‘...zo ontstond een zeer doelmatige houding waarin alles wat gedaan werd of een letterlijke
10

Bijbelse opdracht moest zijn of een Bijbels beschreven precedent moest hebben’.151 Zo werd gebed
ook een goddelijke instelling.152 Andere zaken die door de eeuwen heen als (lokale) instelling
gekenmerkt worden zijn: ‘lezen en preken uit de Bijbel’, ‘zingen van psalmen, lofzangen en
geestelijke liederen’, ‘studie van de Bijbel’, ‘gebed voor de preek’, ‘luisteren naar gebed, zang en
preek’, ‘aparte gebeden voor het brood en de wijn voor het heilig Avondmaal’ en ‘op zondag naar
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de kerk gaan’.153
2.2.4.2

Identiteitsdrager

Gebed is een van Ellis’ liturgische identiteitsdragers die mede bepalend is voor het communaal
hermeneutische zelfverstaan/zelfbeleving van de gelovige baptist. Ellis concludeert dat gebed een
belangrijk liturgisch onderdeel van de zondagse baptistensamenkomst is en o.a. begrippen raakt als
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eschatologie, persoonlijk spiritualiteit en aanbidding in vormen van het vrije en vaste gebeden.154
Er zijn vele typen en manieren van gebed waarbij deze begrippen tot uiting kunnen komen o.a.:
•

‘aanbidding, bevragen (smeekbede), berouw en waardering (dankzegging)’155

•

‘bevragen, lof en aanbidding, dankzegging, berouw en onderwerping, gemeenschap en
omgang met de allerhoogste en bij speciale gelegenheden zoals sterven’156

5
•

‘meditatief, ritualistisch, bevraging en informeel’157

•

‘verbaal (spontaan of formeel; privé or liturgisch), meditatief (mentaal), contemplatief
(mystiek)’158

•
10

‘smeekbede (verlossing van het kwaad om ons heen), bevragen (om de zegen die we nodig
hebben), voorbede (voor anderen op de bres staan) en dankzegging (om de ontelbare
zegeningen in onze gedachten te houden)’159

Bij het analyseren van de gebeden in deze scriptie zal de verdeling in vier gebedstypen/manieren
worden gehanteerd:
15

1. Smeekbede: dit gebed kan een component van schuld belijden in zich dragen, waarbij men
wel of niet vergeving vraagt. Onder smeekbeden worden ook uitdrukkingen van
onvermogen/onkunde of het benoemen van een grote nood, moeite en pijn verstaan.
2. Bevragen: dit zijn zaken die men voor de gemeente in zijn geheel vraagt, niet voor een
specifiek persoon (als dit het geval is wordt het als voorbede gezien). Het is bij ‘vragen’

20

duidelijk dat de bidder zichzelf mede ziet als de ‘ontvangende partij’.
3. Voorbeden: in dit gebed vraagt men iets voor een specifiek een persoon of groep. Het is
een pleiten voor God voor de ander, datgene waarom gebeden wordt is niet bedoeld voor
de bidder. Een expliciete zegen zou men ook als een vorm van voorbede kunnen zien, bijv.
‘de Here zegene en behoede u’. In deze scriptie wordt echter onderscheid gemaakt tussen

25

zegen en voorbede. Voorbede wordt in dit verslag opgevat als een gebed voor de ander
waarin een vraag besloten ligt, waarvan men niet weet of God deze zal beantwoorden. Een
zegen is het uitspreken van iets dat God sowieso verleent, of wat er al is, en hoort daarom
154

Eschatologie (Ellis, 2004, p. 95), persoonlijk spiritualiteit (Ellis, 2004, p. 133), collectieve aanbidding in vormen van het vrije &

liturgische gebed (Ellis, 2004, p. 112).
155

Dit zijn de traditionele typen zoals algemeen in de Katholieke Kerk (Trigilio & Brighenti, 2007, p. 228).

156

Steinkraus W. E. (1998). Taking Religious Calims Seriously – a Philosophy of Religion. Amsterdam - Atlanta: Editions Rodopi B.V.,

p. 147.
157

Naar aanleiding van onderzoek in Amerikaanse populatie (Nelson J. M. (2009). Psychology, Religion, and Spirituality. New York:

Springer Science + Business Media, p. 455).
158

Dit zijn de typen in de Katholieke Kerk (Trigilio , J., & Brighenti, K. D. (2007). The Catholicism Answer Book. Naperville, Illinois:

Sourcebooks, Inc., p. 228).
159

Deze lijst van gebedskenmerken komt van Benjamin Wallin (Ellis, 2004, p. 111). In Ellis staan ook nog twee lijsten met gebedstypen

genoemd van Gill: ‘adoration, confession, petition, thanksgiving, depreciation, doxology’ en Watts: ‘invocation, adoration, confession,
petition, pleading, profession or self-dedication, thanksgiving and blessing’ (Ellis, 2004, p. 111).
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in deze scriptie niet thuis bij de voorbeden of bevraging. ‘Het eigenlijke verschil ligt
hierin, dat in de voorbede gehoopt wordt op de verhoring, maar dat de zegen belooft en
eigenlijk zelfs constateert’.160
4. Dankzeggen: dit is het expliciet uitspreken van waardering voor iets wat God doet of heeft
5

gedaan. Constateringen over God of het benoemen van bijvoorbeeld Gods grootheid vallen
hier niet onder.
Wat het type gebed of manier van bidden ook is en hoe men dit ook uitspreekt, het is volgens
Bunyan – bekend prediker in baptistengemeenten in Engeland rond het midden van de 17-de eeuw

10

- noodzakelijk dat gebed ‘oprecht is, met geest en verstand gebeden in een liefdevolle houding naar
God’.161 Het is daarom niet gebruikelijk vaste liturgische gebeden te bidden, zoals bijv. in de
Rooms Katholieke Kerk gebruikelijk is. Liturgische gebedenbundels komen binnen het baptisme
niet voor, al zijn er wel baptistenvoorgangers die eigen gebeden uitschrijven en deze voorbidden in
de kerk. Het vrije (ex tempore) gebed is in dat opzicht altijd de standaard geweest binnen het

15

baptisme. Het spontaan voor elkaar bidden is binnen het baptisme ook gebruikelijk, maar dan in
zogenaamde kringen of gebedsgroepen waarbij men in omgangstaal voor elkaars noden bidt, of
bidt ter voorbereiding van de zondagse kerkdienst en de bekering van ongelovigen.162

160

Oskamp, P. & Schuman, N. (2001). De weg van de liturgie. Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, p. 319.

161

Definitie van Bunyan: ‘a sincere, sensible, affectionate outpouring of the heart or soul to God through Christ’ (Ellis, 2004, p. 113).

162

Dowling & Scarlett, 2006, pp. 35; Wakefield, G. S. (1983). Westminster Dictionary of Christian Spirituality. Philadelphia: The

Westminster Press, p.38.
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3

BAPTISTENGEMEENTE SILO

3.1

Geschiedenis en eigenheid

De Baptistengemeente Silo wordt officieel opgericht in 1924.163 Na de oprichting sluit Silo zich in
1925 aan bij de Unie van Baptistengemeente.164 In die tijd is er nog geen vaste voorganger.165 De
5

eerste voorganger wordt in 1933 aangesteld en vanaf die tijd zijn er successievelijk negen
voorgangers geweest, tot het moment in 2005 wanneer het duo-voorgangerschap van de huidige
voorgangers aanvangt: A. Noordhoek en W. Bakkes.166 Silo wordt binnen de Unie van
Baptistengemeenten over het algemeen gekenmerkt met de woorden ‘liberaal en liturgisch’.167 Het
liberale karakter wordt vooral in verband gebracht met twee zaken. Ten eerste het standpunt over

10

acceptatie van ‘homofilie’168. Ten tweede kent Silo de acceptatie van vrouwen als voorganger, iets
wat in de persoon van Bakkes vorm heeft gekregen. Ook dat wordt als liberaal beleefd. Bakkes is
tot op heden een van de weinige vrouwelijke baptistenvoorgangers binnen de Unie van
Baptistengemeenten. Noordhoek vermeldt in een interview dat Silo bewust een liberaal karakter
wil handhaven.169 Het expliciete doel is een open gemeenschap te vormen. In het verlengde

15

daarvan ligt het bewuste beleefde ‘Kerk met Stip’-zijn. Dit houdt in dat Silo zich actief openstelt
voor ex-gedetineerden.170 ‘Zo is er in Silo in principe geen uitgesproken nadruk op begrippen als
oordeel en schuld’, zegt Noordhoek, ‘mensen die uit de gevangenis komen die snappen wel hoe dat
zit, daar hoef je niet op door te blijven gaan’.171

163

‘De naamgever van het gebouw is de voormalige leider van de Hervormde Stadszending, E.B. Couvée. Hij gaf het gebouw de naam

‘Silo’, dat staat voor de plek waar God en Zijn volk elkaar ontmoeten in het Bijbelboek Jozua.’ (Vliet, Jaap van, ‘Silogemeente Utrecht
– Baptisten met Stip!’, scriptie ter afronding van het masterprogramma ‘Religies in hedendaagse samenlevingen’ aan de Universiteit van
Utrecht, studiejaar 2010/2011, p. 6).
164

Vliet 2011, p. 7.

165

Vliet 2011, p. 7.

166

Vliet 2011, p. 9.

167

De karakterisatie ‘liberaal en liturgisch’ werd genoemd in een gesprek met Van der Leer en Bakker, van het Baptistenseminarium (8

maart 2012, Utrecht).
168

waarvan in 1984 werd geformuleerd: ‘Wij mogen onze homofiele broeders en zusters, om wie het in dezen gaat die - zoals alle leden

in de gemeente - Christus als hun Heer en Heiland hebben beleden, de geloofsgemeenschap en dus ook het lidmaatschap van de
gemeente niet onthouden. Zij horen bij ons omdat zij bij Christus horen en Hem willen volgen. Wij weten ook dat de
verantwoordelijkheid voor een levenswandel overeenkomstig deze belijdenis voor alle leden in de eerste plaats een zaak is van het eigen
geweten voor God. Maar wij weten ook dat wij als gemeente en als leden zorg voor elkaar moeten hebben’. Vliet 2011, p. 10.
169

Interview A. Noordhoek, 4 maart 2013, Utrecht.

170

www.kerkenmetstip.nl.

171

Interview A. Noordhoek, 4 maart 2013, Utrecht.
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Beide voorgangers zijn afgestudeerd aan het Baptistenseminarium en hebben ervaring als
gevangenispredikant. De Silo gemeente telde op 31 december 2012 100 leden en 9 huisgenoten.172

3.2

Introductie diensten

De zondagse samenkomsten beginnen om 10:00 uur en worden voorgegaan door een voorganger.
5

Dit zijn niet alleen de vaste voorgangers Noordhoek en Bakkes. In het Silo Jaarboek 2011 en 2012
worden nog drie categorieën voorgaanden genoemd: eigen voorgaanden173 , vaste gastsprekers174 en
andere gastsprekers175 .
Over het algemeen gaat tijdens de kerkdiensten alleen de dienstdoende voorganger voor in gebed,

10

maar er wordt ook gebeden buiten de zondagse liturgische samenkomsten. Zo kan er na de dienst
sprake zijn van ministry. Dit is een ‘gebedsmodel waarbij twee personen bidden voor een derde
persoon in de vorm van een 'persoonlijk gebed', 'persoonlijke voorbede' of 'zegenend bidden'’.176
Ministry is een activiteit die eenmalig plaatsvindt na de dienst.177 Als er echter een structureel
‘probleem’ is, dat meer aandacht en gebed vraagt dan een eenmalige zegenbede, is er de

15

mogelijkheid om gebedspastoraat aan te vragen. Verder zijn er twee gespreksgroepen actief
rondom gebed. De eerste wordt ‘De kracht van gebed’ genoemd en komt elke tweede zondag van
de maand na de kerkdienst samen om te leren over gebed en samen bidden.178 De tweede groep is
die van ‘de Lectio Divina, een meditatiemoment te midden van alle lawaai en drukte van de
dag.’179

20

172

Silo Jaarboek 2011, p. 39 ‘In 1980 wordt het ‘huisgenootschap’ ingesteld. Het ‘huisgenootschap’ is een vorm van lidmaatschap voor

diegenen die lid zijn van een ander kerkgenootschap en met een lid van Silo getrouwd zijn; daarmee krijgt deze groep een officiële
status als deelnemer aan de gemeenschap.’, Vliet 2011, p. 10.
173

Dit zijn leden of huisgenoten van Silo: H. Baas, J. Boeschoten, T. de Graaf, I. Boef en A. de Boer (Silo Jaarboek 2011, p. 15).

174

Dit zijn sprekers van buiten de Silo: W. Huizing en P. Brongers (beide oud-studenten van het Baptisten Seminarium) (Silo Jaarboek

2011, p. 15).
175

Dit zin mensen die op incidentele basis worden gevraagd om te spreken): O. de Vries (emeritus hoogleraar baptisme aan de

Universiteit Utrecht), D. Horjus (voorganger van De Rank Leidse Rijn - dochtergemeente van Silo), K. Timmer (lid Baptisten gemeente
Haarlem - aan een Baptisten Seminarium in Texas opgeleide vrouwelijk Baptist maar geen voorganger) en één keer per jaar preekt ook
de rector van het Baptisten Seminarium, dit jaar was dit T. van der Leer (Silo Jaarboek 2011, p. 15).
176

Silo Jaarboek 2011, p. 8.

177

‘De dienst, het gebed, een lied, de preek kan iemand zo geraakt hebben dat hij/zij behoefte heeft aan gebed. Een kort gebed met één

of twee personen om troost, kracht, bemoediging.’, Silo Jaarboek 2012, p. 12.
178

Silo Jaarboek 2011, p. 39; ‘Na de dienst samen bidden voor de wereld, de kerk, jezelf en de ander. Samen stil zijn voor Gods stem.

Bidden is belangrijk; zeker voor de eigen gemeente. Het gebed wordt ook wel de kurk genoemd waarop de gemeente drijft.,’ Silo
Jaarboek 2012 p. 25.
179

Silo Jaarboek 2012, p. 25.
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In het jaarboek van 2012 staat dat ‘goed zingen’ als ‘twee keer bidden’ wordt beschouwd, naar
aanleiding van een citaat van Augustinus.180 In deze scriptie wordt de zang echter niet standaard tot
het gebed gerekend. Er zijn wel momenten waarbij er tijdens de zondagse samenkomst
gezamenlijk een specifieke zegenbede of een gebedsregel gezongen wordt. Deze specifieke
5

momenten zijn wel meegenomen in de analyse van het gebed tijdens de zondagse samenkomst in
deze scriptie.
3.2.1

Werkwijze

Silo is drie keer bezocht tijdens een zondagochtenddienst. Tijdens deze dienst zijn er
aantekeningen gemaakt en geluidsopnamen. De gebeden van de geluidsopnamen zijn
10

uitgeschreven en voor zover van toepassing vergeleken met de voorbereide gebeden van de
voorgangers. Verder zijn er twee interviews afgenomen met de twee voorgangers van Silo, een
interview met Noordhoek181 en een met Bakkes182.
3.2.2

Voorgangers

De eerste dienst werd voorgegaan door Hans Baas.183 Hij is lid van Silo en heeft geen afgeronde
15

theologische opleiding. Baas is werkzaam in het bedrijfsleven en valt in de categorie ‘eigen
voorgaanden’ zoals vermeld in het jaarverslag. In relatie tot het gebed kan worden opgemerkt dat
Baas als enige een vrij statige manier van bidden heeft. Dit komt vooral door zijn plechtige toon,
het langzame spreken, de vrij lange tussenruimtes tussen de zinnen die de woorden een
nadrukkelijke zwaarte geven, waarbij Baas God veelal aanspreekt met ‘Gij’ in plaats van het ‘U’

20

zoals gebruikelijk is bij de andere voorgaanden.
De tweede dienst werd voorgegaan door Jaap Boeschoten, lid van Silo en conrector op een
Gymnasium, VWO en HAVO college waar hij voorheen leraar Godsdienst was.184 Boeschoten
heeft theologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en is ook een ‘eigen voorgaande’.

25
De derde dienst werd geleid door Arjan Noordhoek, één van de voorgangers van Silo.185
Noordhoek heeft naast zijn opleiding aan het Baptistenseminarium zowel theologie als pastorale
psychologie aan de Universiteit van Utrecht gestudeerd. In het dagelijks leven is hij ook al jaren
gevangenispredikant.

180

Silo Jaarboek 2012, p. 22.

181

Interview A. Noordhoek, 4 maart 2013, Utrecht.

182

Interview W. Bakkes, 14 december 2012, Driebergen.

183

Dienst van 6 mei 2012.

184

Dienst van 18 november 2012.

185

Dienst van 2 december 2012.
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3.3

Structuur van de diensten

De structuur van de kerkdiensten is bij de gemeente Silo van tevoren bepaald en vastgelegd. Dit is
zichtbaar in de gedrukte liturgie die men voor de zondagse samenkomst bij binnenkomst krijgt
uitgereikt. Binnen de liturgie neemt gebed een nadrukkelijke plek in. Zo zijn de verschillende
5

gebedsmomenten tijdens de kerkdienst duidelijk vermeld, waarbij de functie van het gebed vaak
omschreven wordt.
In de samenkomst van 6 mei 2012 werd op de gedrukte liturgie expliciet vermeld: ‘Gebed om
opening’, ‘Dank en voorbeden’ en ‘Zegenbede’. Bij de viering van de maaltijd werd het bidden

10

vermeld door middel van de tekst ‘bidden – breken – delen’ en ‘bidden – schenken – delen’.
Verder werd er ook gebeden bij de onderdelen ‘Begroeting en wijding’ en ‘Schuldbelijdenis’.
De samenkomst op 28 november 2012 had als speciaal thema Gevangenenzondag. Hier werd
gebeden bij de volgende liturgische vermeldingen: ‘Votum en aansteken Paaskaars’, ‘Gebed bij de

15

opening van het woord’, ‘Pastorale mededelingen en voorbeden’ en ‘Zegenbede’.
De liturgie van de laatst bezochte dienst van 2 december 2012, de zondag van de eerste Advent,
vermeldde: ‘Onze hulp en drempelgebed’, ‘Gebed’, ‘Tafelgebed’ (bij het Avondmaal),
‘Voorbeden’ en ‘Gezongen zegenbede’.

20
In onderstaande tabel vindt men een overzicht van de gebeden binnen de structuur van de diensten.
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Veel typen gebeden kwamen meerdere zondagen terug, zoals ‘Gebed als opening’, ‘Gebed voor
lezing’, ‘Gebed voor Avondmaal’, ‘Gebed als voorbeden’ en ‘Gebed als afsluiting’. Andere
gebeden als ‘Gebed als schuldbelijdenis’, ‘Gebed voor brood’ en ‘Gebed voor wijn’ kwamen één
keer voor tijdens de bezochte diensten, allemaal in één dienst.
5

3.4

Liturgische feiten

De eerste fase van het onderzoek in Silo is gedefinieerd als: ‘Het vaststellen van de gebeden: het
vaststellen van wat er feitelijk gebeurt.’186 Daarom zal dit hoofdstuk zal een feitelijk overzicht
presenteren van de gebeden in Silo.
3.4.1
10

Terugkerende gebeden

Bij het weergeven en analyseren van de inhoud van de gebeden is gebruikgemaakt van de tekst
zoals deze te vinden is in de Bijlage ‘Silo - Gebeden’.
3.4.1.1

Gebed als opening

Deze zegenbede wordt aan het begin van de dienst door de predikant gebeden. Voorafgaand aan dit
gebed wordt de Paaskaars aangestoken. De traditie om ieder jaar met Pasen een nieuwe Paaskaars
15

in gebruik te nemen is in veel Protestantse kerken gebruikelijk. De symboliek van de Paaskaars
wordt vaak kort uitgelegd na het aansteken: ‘Teken van Gods aanwezigheid’, ‘Het Licht van
Pasen’, ‘Het licht van Christus, de aanwezigheid van God’.
Bij de tweede dienst wordt expliciet vermeld dat het om een Votum en Groet gaat. Deze

20

naamgeving suggereert een gebed als formuliergebed (de andere diensten spraken over ‘Begroeting
en wijding’ en ‘Onze hulp en drempelgebed’). Het gebed dat wordt gebeden tijdens Votum en
Groet is echter geen letterlijk citaat van een formuliergebed, maar een parafrase waarin overigens
wel duidelijk de elementen van een votum en groet aanwezig zijn. Het votum waarin men het
vertrouwen in Gods aanwezigheid uitspreekt en een groet waarin een zegen aan de gemeente wordt

25

gegeven. In het gebed bij ‘Onze hulp en drempelgebed’ kwamen de woorden ‘onze hulp’ verder
niet voor, terwijl de naamgeving ‘Onze hulp’ dit wel lijkt te suggereren.
De predikant loopt van de katheder naar de kaars, in de richting van de mensen in de zaal en steekt
de kaars aan. In één dienst met een speciaal moment voor de kinderen werd door een van de

30

kinderen de kaars aangestoken. De houding van de predikant is naar de zaal gericht en de ogen
open. Eén van de predikanten maakte hierbij een zegengebaar, met een opgeheven open hand
richting de zaal. De sfeer is ontspannen en het gebed bij de Paaskaars is door geen van de
predikanten op papier voorbereid. De inhoud van het gebed omvat het uitspreken van ‘Gods

186

Hoofdstuk 1.4.2. Liturgie.

38

genade en vrede’ en ‘de aanwezigheid van God’ voor de aanwezigen, of, soms in de vorm van het
uitspreken van een verlangen/voorbede/gebed van toewijding ‘Maak ons tot uw mensen vol van
genade’. Het heeft het karakter van het uitspreken van een vertrouwen in God en Zijn ‘genade en
vrede’ voor de aanwezigen. Tijdens twee van de drie bezochte diensten werd er expliciet begonnen
5

met een Groet in de vorm van een zegen voor de aanwezigen. In twee diensten werd veel
gealludeerd aan Bijbelteksten.
Bij één dienst werd de periode tussen het aansteken van de Paaskaars en het gebed als opening
verlengd door het aansteken van de eerste Adventskaars en een toelichting op de tafelschikking.

10

3.4.1.2

Gebed voor lezing

Dit gebed wordt altijd direct gevolgd door een lezing uit de Bijbel. De predikanten hebben dit
gebed allemaal voorbereid en de uitgeschreven tekst ligt voor hen op de katheder. De
gebedshouding van de predikant is met de blik omlaag, naar het papier gericht. Het Bijbelgedeelte
na het gebed wordt altijd door iemand uit de gemeente voorgelezen. Dit wordt altijd ruim van te
15

voren gecommuniceerd en de lezer (lector) oefent dit van tevoren De lezers bij Silo zijn allemaal
deel van de een groep van ongeveer zeven mensen die ongeveer eens per maand een lectortraining
volgen, ‘voor het goed en verstaanbaar voordragen van Bijbellezingen tijdens de Silo-vieringen.’187
In het Jaarboek 2012 staat:
‘Zo geven we onze kennis en ervaring in het lectoraat aan elkaar door. Vanuit het besef dat

20

het openen van en het luisteren naar het Woord de kern is van de samenkomst van de
Gemeente van Christus.’188
In de uitvoering wordt het voorbereide gebed voor de lezing nauwkeurig van papier gevolgd.
Hierbij komt in alle gebeden een duidelijke vraag/wens naar voren, in relatie tot de Schriftlezing

25

die daarop volgt: ‘open Uw Woord opnieuw voor ons’, ‘daag ons uit om Zijn boodschap waar te
maken in woord en in daad’ of ‘maak ons open en ontvankelijk, opdat wij verstaan, wie Gij wilt
zijn voor ons’. In gesprek met Noordhoek wordt duidelijk dat het niet gebruikelijk is dit gebed
voor een Psalmlezing te bidden.189 In één van de bezochte dienst was dit wel het geval. Dat is
volgens Noordhoek strikt genomen niet de plek ‘waar het eigenlijk zou moeten’.190 In de

30

voorbereide liturgie van de voorganger stond dit gebed wel voor de Psalmlezing, in de uitvoering is
dit echter omgedraaid.

187

Silo Jaarboek 2012, p. 20.

188

Silo Jaarboek 2012, p. 20.

189

Interview A. Noordhoek, 4 maart 2013, Utrecht.

190

Interview A. Noordhoek, 4 maart 2013, Utrecht.
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Bij de geobserveerde gebeden tijdens het ‘Gebed voor de lezing’ wordt Jezus genoemd; er wordt
echter niet tot Hem gebeden. In Zijn naam wordt God (de Vader) wel gevraagd ons ‘open en
ontvankelijk’ te maken. Daarnaast wordt de genade van Christus genoemd en wordt Jezus geëerd
als’ Redder en Bevrijder’. Er is één gebed waarin expliciet de verbinding werd gelegd tussen het
5

lezen van de Bijbel (Gods Woord) en Christus die hierbij ‘het ware Woord’ werd genoemd. Verder
kunnen begrippen als ‘vertrouwen’, ‘genade en vrede’ en ‘licht’ als gemeenschappelijke accenten
worden gezien in de verschillenden gebeden voor de lezingen.
3.4.1.3

Gebed voor Avondmaal

Als er Avondmaal gevierd wordt, één keer in de maand, wordt het gebed voorafgaand aan de
10

viering geduid met ‘Bidden’ of ‘Tafelgebed’. Daarnaast functioneren er ook additionele gebeden
voor het brood en de wijn, al is dit niet altijd het geval. De gebeden voor het Avondmaal worden
uitgesproken van achter de tafel, de handen gespreid op de tafel waar de broden en de bekers staan.
De predikant staat met de blik naar beneden gericht, op het papier met de voorbereide gebeden,
waarbij de gebeden letterlijk worden gevolgd.
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Deze gebeden zijn vooral vragende gebeden. Zaken waarom gevraagd/gebeden wordt zijn o.a.:
Zegen brood en de beker. Geef een open hart, open oog, warm hart, tafel waar niemand wordt
geweerd. Open Uw hand. Maak ons tot mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid.
Leer ons verlangen naar voedsel dat niet vergaat. Geef ons spijs dat onze honger stillen kan.
20

Zend Uw Geest, houd ons bij Uw woord, maak ons tot volgers van Uw Zoon, laat de wereld
worden tot een plaats waar allen in vrede en vreugde wonen. Hoor ons Vader als wij samen
bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, leid ons niet in
verzoeking, verlos ons van de Boze.

25

Het karakter van deze gebeden is vrij plechtig en is doorspekt met (allusies en letterlijke)
Bijbelteksten. Het gebed voor het Avondmaal in beide diensten geeft duidelijk weer dat het bij het
Avondmaal gaat om het gedenken van Jezus: ‘Wij komen samen om het geheim van het heil te
vieren, de komst van Jezus.’ en ‘Jezus, Messias, in brood en wijn gedenken wij die is en was en
komen zal.’

30
Er is geen vaste formule die wordt gebruikt tijdens het Avondmaal; ook zijn er geen vast omlijnde
‘instellingswoorden’. In de ene dienst werd het bekende gedeelte uit 1 Kor. 11:23-25 gebruikt. Na
het lezen van 1 Kor. 11 werd het Onze Vader uit Matt. 6:9-13 met de hele gemeente gebeden,
alvorens het Avondmaal werd gevierd. Tijdens het gebed voor het Avondmaal in de andere dienst
35

werd ook veel gealludeerd naar verschillende Bijbelteksten maar was de verwoording vrijer; er
werden hier geen letterlijke Bijbelteksten geciteerd.
40

3.4.1.4

Gebed als voorbeden

Dit gebed van voorbeden vindt altijd plaats na de Open Ruimte en de pastorale mededelingen. De
Open Ruimte is een interactie tussen de mensen uit de kerk en de voorganger, over de Open
Ruimte vermeldt het Jaarboek 2012:
5

‘Ook werd verder geoefend in de 'open ruimte' tijdens de dienst. Daarin kunnen reacties op
de preek worden gedeeld, maar ook de vreugde (getuigenis) en verdriet een plaats krijgen.
De pastorale mededelingen worden meer gericht op de voorbeden.’191
De voorganger vertelt tijdens de pastorale mededelingen over de noden van mensen die bij

10

hem/haar bekend zijn. Mensen uit de zaal kunnen daar iets aan toevoegen en soms wordt door de
voorganger om informatie gevraagd. Iedereen wordt bij naam en toenaam genoemd; het geheel
heeft een informeel en familiair karakter. Tijdens de voorbeden worden de genoemde namen en
noden nog eens herhaald, of ze worden in meer algemene termen benoemd (bijv. ‘de zieken’, ‘de
genoemden’). De voorganger doet de voorbeden, maar in de vorm van dit gebed is sprake van een

15

wisselwerking tussen de mensen in de zaal en de voorganger. Dit komt omdat de voorganger de
voorbeden in verschillende blokken bidt, waarbij de gemeente na elk blok het gebed van de
voorganger beantwoordt/ondersteunt met een gezongen gebedsregel. Deze gebedsregel wordt a
capella gezongen. In de door mij bezochte diensten werd tijdens de voorbeden drie of vier keer een
gebedsregel gezongen. Zo ontstond een soort ritme, een nadrukkelijke gebedsinteractie tussen de

20

voorganger en de mensen in de zaal. Hierbij werden de volgende gezongen gebedsregels gebruikt:
•

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, die mij heeft gezien, eer ik werd geboren.

•

O Lord hear my prayer, o Lord hear my prayer. When I call, answer me. O Lord hear my
prayer, o Lord hear my prayer. Come and listen to me.

•

Heer onze Heer ontferm U over ons.

25
Wat hierbij opvalt is dat twee van deze gebeden (die door de mensen in de zaal worden
gebeden/gezongen) in de ik-vorm zijn. Nergens anders tijdens het gebed in de bezochte diensten
wordt de ik-vorm tijdens het gebed door de voorganger gebruikt.
30

Bij het bidden van de voorbeden staat de predikant achter de katheder met de voorbereide en
uitgeschreven gebeden voor zich. Er wordt, zoals de gedrukte liturgie aangeeft, voorbede gedaan
tijdens deze gebeden. Ten eerste wordt er gebeden voor de genoemde mensen die in de Open
Ruimte genoemd werden: ‘voor de mensen die wij liefhebben en waar wij ons zorgen over maken’,
‘de mensen die niet genoemd zijn maar waarvan wij de namen misschien in ons hart dragen’ en
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‘voor allen die zoeken, God. Mensen met lege handen. Mensen die niets hebben’. Tijdens het
191

Jaarboek Silo 2012, p. 18.
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gebed van voorbeden komt ook het Kerk met Stip-zijn naar voren, als wordt gebeden voor zowel
‘slachtoffer als dader’ en ‘voor hen die als misdadiger te boek staan’.
Er wordt ook gebeden voor de zendelingen: ‘al die werkers in het veld’, ‘zendelingen die namens
5

onze Unie daar aan het werk zijn’ en ‘voor allen die zich inzetten voor uw Rijk’. Een ander
gebedsonderwerp is de wereld buiten de kerk: ‘voor onze maatschappij’, ‘voor politiek inzicht’,
‘mensen met wie wij dagelijks omgaan’, ‘onze familie’ en ‘voor de onbekenden’ wordt om ‘een
teken van hoop in deze wereld’ gebeden.

10

Twee keer begint het gebed van de voorbeden duidelijk met dankzeggingen, als opmaat voor de
voorbeden: ‘dank u dat U ons perspectief wilt geven, hoop wilt geven’, ‘we willen U danken dat u
ons daarbij in wilt schakelen’, ‘dank U voor het goede dat U ons geeft’ en ‘wij zijn dankbaar voor
de goede gaven die U ons geeft’.

15

In alle gebeden voor voorbeden wordt duidelijk verwoord dat het voorbeden doen samengaat met
een actieve rol van de mensen die meebidden: ‘liefde delen’, ‘zorg geven aan mensen waar we
bezorgd om zijn’, ‘zo goed als God te zijn’, ‘kwaad keren en ruimte maken voor Gods werk’,
‘mensen bij God brengen’ en ‘een klein knopje zijn als teken van Uw Rijk’.
3.4.1.5

20

Gebed als afsluiting

Het gebed als afsluiting is het laatste zegengebed in de dienst en vaak ook het sluitstuk ervan. Net
als het gebed als opening lijkt deze zegenbede vooral een bevestigende zegen van Gods trouwe
genade. Het gebed als afsluiting kan een bede zijn die door de voorganger wordt uitgesproken,
zoals in één dienst het geval was: ‘En zo gaan we straks van hier met de genade, de vrede, de liefde
en de belofte van God die er is en die was en komen zal.’ In de andere twee diensten vindt dit

25

gebed plaats in de vorm van een lied dat door de hele gemeente wordt gezongen. Men staat hierbij
in één grote kring langs de wanden van de zaal en houdt elkaars hand vast, zingende: ‘Des Heren
getrouwe genade, de liefde van God onze Vader, des Heiligen Geestes gemeenschap, zijn met ons
allen, zijn met ons allen, zijn met ons allen. Amen.’
3.4.2

30

Eenmalige gebeden

Naast de voorgenoemde terugkerende gebedstypen zijn er ook gebedstypen waargenomen, die
maar één keer voorkwamen. Deze gebeden kwamen allemaal in één en dezelfde dienst voor. De
andere twee diensten vertoonden geen unieke gebedstypen. Bij het weergeven en analyseren van de
inhoud van de gebeden is gebruik gemaakt van de teksten, zoals deze te vinden zijn in de Bijlage
‘Silo - Gebeden’.

35
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3.4.2.1

Gebed als schuldbelijdenis.

Dit gebed werd voorafgegaan door een stilte, gevraagd werd door de predikant; er werd niet
expliciet vermeld waartoe de stilte diende. In het gebed na de stilte werd het schuldbelijdende
karakter duidelijk weergegeven door het benoemen van “ons” ‘falen’, ‘tekortschieten in de liefde’
5

en dat we ‘in een zondige wereld leven’. Hiertegenover werd ‘Gods milde oordeel’ geplaatst,
samen met Zijn ‘volmaakte liefde’. Ondanks onze ‘schuld’ werd God niet benoemd als een
straffende God, maar lag er juist nadruk op God als ‘zoekend naar wat verloren is’, als een ‘God
van liefde tot in eeuwigheid’.

10

Een expliciete schuldbelijdenis, zeker met deze vermelding in de gedrukte liturgie, was volgens
Noordhoek vrij zeldzaam.192 Omdat Silo een Gemeente met Stip is, die bezocht wordt door veel
ex-gedetineerden, die kampen met schuld- en schaamtegevoel, is het niet gebruikelijk hier nadruk
op te leggen.
3.4.2.2

15

Gebed voor brood

Dit gebed wordt gebeden tijdens de viering van het Avondmaal, vlak voor het uitdelen van het
brood. Het gebed voor het brood (net als het gebed voor de wijn) wordt niet door de voorganger
gebeden, maar door een gemeentelid of oudste, onvoorbereid en niet van papier. De plek van een
gemeentelid achter de Avondmaalstafel heeft als doel ‘het geheel niet alleen ambtelijk op te lossen,
maar een tafelgemeenschap/gemeente zichtbaar maken’.193 Het uitspreken van het gebed vindt
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plaats achter de Avondmaalstafel. De voorganger, oudste en gemeentelid staan daar naast elkaar
met hun gezicht richting de gemeente. Het gebed voor het brood heeft de vorm van een heel kort
dankgebed (geen zegengebed) ‘Vader wij danken voor het brood als teken van Uw verbroken
lichaam. Dank U dat wij het mogen delen’.
3.4.2.3

25

Gebed voor beker

Dit gebed wordt gebeden bij het Avondmaal voor het uitdelen van de wijn. Een kerklid of oudste
bidt dit vrije gebed, staande achter de Avondmaalstafel naast de voorganger (net als bij het gebed
voor het brood). In dit gebed wordt God eerst gedankt:‘...hoe Uw liefde onvoorwaardelijk is ... dat
U niemand uitsluit ... dat U ook door die onvoorwaardelijk liefde voor ons bent gestorven. Heer,
daar danken we U voor’. Daarna werd er voor de beker een zegen gevraagd ‘...ook met de wijn als

30

teken voor het bloed dat voor ons gevloeid heeft. Heer, zegen het’. Voor het brood werd overigens
geen zegen gevraagd; dat was meer een dankgebed.

192

Interview A. Noordhoek, 4 maart 2013, Utrecht.

193

Persoonlijke mededeling in email A. Noordhoek, 17 mei 2013.
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3.4.3

Aanspreektitels

Tijdens het bidden wordt in de gebeden op verschillende manieren geadresseerd (gebaseerd op de
tekst zoals te vinden in de Bijlage ‘Silo - Gebeden’).
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10
Verhoudingsgewijs worden de algemene titels ‘God’ en ‘Heer’ het meest gebruikt als
aanspreektitel in de verschillende diensten. Meer specifieke namen als Vader, Jezus, Zoon,
Christus, Jezus Christus, Messias en Geest kwamen relatief weinig voor. In beide diensten worden
sporadisch ook speciale namen gebruikt die samenhangen met God. Hierbij worden alleen
15

alternatieven voor de God (Vader) en Jezus gebruikt, bijvoorbeeld: Bron van alle leven, Eeuwige,
Schepper, Verlosser.
3.4.4

Stil gebed

Er is een bewust moment in de dienst dat Muzikale Meditatie wordt genoemd, dat altijd plaatsvindt
na de Overdenking. Dit is geen stil moment, er is immers pianospel, maar deze tijd is wel bedoeld
20

voor stille overdenking. Mensen zitten op hun stoel, ogen open, er is geen sprake van een “actieve”
gebedshouding. Expliciet stil gebed word twee keer tijdens de bezocht diensten gevraagd. De
eerste keer is vlak voor de Schuldbelijdenis in de eerst bezochte dienst. Er wordt hierbij niet
uitgelegd waarvoor deze dient of hoe de stilte persoonlijk moet worden ingevuld. De vraag is
eenvoudig: ‘zullen we een moment stil zijn’. In de laatst bezocht dienst wordt voor het Gebed van

25

voorbeden gevraagd ‘zullen we een moment stil zijn’. Deze stilte duurt kort, enkele seconden,
voordat de voorganger met de voorbeden begint.

44

3.4.5

Wat ‘wij’ doen

Tijdens de gebeden in Silo wordt soms uitgesproken of specifiek geadresseerd wat men voor God
doet (gebaseerd op de tekst zoals te vinden in de Bijlage ‘Silo - Wat ‘wij’ doen’). Hiermee
presenteert men zichzelf voor God en schetst men een beeld van de samenkomende gemeenschap.
5

De gebeden worden altijd in de wij-vorm gebeden. Tijdens het bidden werden de volgende zaken
die ‘wij voor God doen genoemd: samenkomen, vertrouwen, vergeven, hopen, geloven, bidden
(voor), danken, verlangen en verzadigd worden. Het merendeel van de voorgenoemde zaken kwam
één of twee keer voor in het totaal van alle bezochte diensten.

10

Drie onderwerpen sprongen er echter uit, omdat zij regelmatig genoemd werden: samenkomen,
voorbidden en danken. Opvallend was dat samenkomen vijf keer voorkwam, bijvoorbeeld: ‘we zijn
hier bijeen in de naam van de Heer’ of ‘wij hier niet zomaar bij elkaar zijn’. Er werd 23 keer
vermeld dat ‘wij’ ergens om of voor bidden: ‘wij bidden U voor al die werkers in het veld’ of ‘we
bidden voor mensen die ten prooi zijn gevallen aan depressie’. Acht keer werd benoemd dat ‘wij’

15

God ergens voor dankten: ‘Vader wij danken voor het brood als teken van Uw verbroken lichaam’
en ‘we danken U voor het goede dat U ons geeft’.
3.4.6

Wat ‘wij’ vragen

Tijdens de gebeden werden regelmatig zaken van God gevraagd. Dit had zowel betrekking op de
vragen en verlangens van de mensen die aanwezig waren, als voor mensen buiten de kerk. Enkele
20

onderwerpen die aan de orde kwamen waren: ‘zie ons’, ‘verander ons’, ‘open ons, ‘openbaring’,
‘uitdaging’, ‘zegen’, ‘vrede’ ‘vergeving’, ‘de Geest’ (gebaseerd op de tekst zoals te vinden in de
Bijlage ‘Silo - Wat ‘wij’ vragen’).
Het grootste deel van wat gevraagd werd, werd voor anderen gevraagd: ‘dat zij bemoedigd worden

25

om door te gaan …geef het vertrouwen dat U zich laat vinden’, of, ‘wij bidden U voor de mensen
die wij liefhebben’. Binnen het gebed om voorbeden waren er ook gebeden die niet concreet een
bede voor of om iets waren. Het betrof dan het eenvoudig benoemen van zaken voor God, een
soort ‘onder de aandacht brengen’ of ‘bij Hem brengen’. Enkele voorbeelden hiervan zijn: ‘We
bidden voor allen die zoeken, God’ en ‘laten we bidden voor mensen die geen onderkomen

30

hebben. Die met een hongerige maag de nacht in moeten’. Naast de voorbeden (het vragen van
zaken voor anderen) waren er nog drie vragen die meer voorkwamen dan gemiddeld. Zo bad men
een paar keer om verandering in ons, in bewoordingen als: ‘maak ons tot uw mensen vol van
genade’ en ‘maak ons tot volgers van Uw Zoon’. Er was ook een herhaalde bede om opening, een
open houding: ‘Open ons naar U en naar elkaar’ en ‘Open ons voor Uw toekomst van liefde, recht

35

en vrede’. De vraag om vergeving kwam, net als voor opening, ook drie keer voor: ‘…vragen wij

45

U om vergeving’, ‘reken het ons niet aan, als wij tekortgeschoten zijn in de liefde.’ en ‘vergeef ons
Heer.’
3.4.7

Wat God is/doet voor ‘ons’

Naast de aanspreektitels die God expliciet bepaalde eigenschappen toedichten (zoals het gebruikte
5

Bron, Barmhartige, Nabije, Schepper, Bevrijder ,Verlosser, worden tijdens de gebeden in Silo ook
eigenschappen van God benoemd. Veel eigenschappen werden een of twee keer benoemd
(gebaseerd op de tekst zoals te vinden in de Bijlage ‘Silo - Wat God is/doet voor ‘ons’) zoals:
schepper van hemel en aarde, bevrijder van mensen, geneest wat verwond is, bemoedigt Zijn volk,
reikt ons Uw hand. Een aantal eigenschappen kwam echter in totaal drie of meer keer aan de orde,

10

zoals: aanwezig (‘Hij is nu bij ons aanwezig’), trouw (o.a. in het Votum ‘die trouw blijft zoals Hij
beloofd heeft’), barmhartig/liefdevol (‘Uw liefde onvoorwaardelijk’, ‘Heer, dat betekent dat wij er
gewoon bij mogen horen. Dat U niemand uitsluit’), voorbeeld/is ons voorgegaan (‘Jezus is ons
voorbeeld‘), gever van goede gaven (‘God, die ons Uw goede gaven geeft, leven en voedsel,
mensen en vriendschap telkens weer opnieuw’), gever/schepper van de toekomst/Koninkrijk (‘Gij

15

zijt toch de Schepper van de nieuwe toekomst’).

3.5

Vorm en context analyse

De tweede fase in dit onderzoek in Silo is gedefinieerd als: ‘De vorm en context analyse van de
liturgische gebeden: hier zoekt men naar onderlinge verbanden tussen verschillende gebeden in
combinatie met de gebeurtenissen die voor en na het gebed plaatsvinden, zowel in plaats als in tijd
20

(ordo).194 Immers, de setting, het gebouw, het moment waarop gebeden wordt en de fysieke
verhouding van de bidder tot de mensen in de zaal, dragen bij aan het verhaal van gebed.
Het gebouw heeft een langwerpige vorm, waarbij de dienstdoende voorganger aan de lange zijde
de dienst leidt. Voor de mensen in de zaal houdt dit in dat iedereen qua afstand relatief dicht bij de

25

voorganger is. De afstand tot de voorganger is voor mensen in deze opstelling kleiner dan bij een
opstelling waarbij de voorganger zich aan de korte kant zou opstellen. De notie van ‘dichtbij zijn’
wordt versterkt door het feit dat de voorganger zich niet op een verhoogd podium bevindt, maar op
gelijke hoogte. De hele dienst wordt door de voorganger geleid, begeleid door de pianist/organist.
De pianist zit helemaal rechts in de zaal. Deze ruimtelijke verdeling tussen voorganger en pianist
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geeft geen specifiek zwaartepunt in de opstelling van ‘mensen die de dienst leiden’. Zo wordt het
beeld geschetst dat iedere aanwezige even belangrijk is binnen het samenzijn. Er is in deze
opstelling bijna geen gevoelsmatig notie van voor of achter in de zaal zitten.

194

Hoofdstuk 1.4.2 Liturgie.
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Katheder Avondmaalstafel
Paaskaars

Piano

5

mensen

mensen
mensen
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Tijdens het Gebed als opening wordt een gebed uitgesproken bij de Paaskaars, deze staat dicht bij
de mensen, voor in de zaal. Dit ondersteunt het idee van een gezamenlijk vertrekpunt als start van
15

de dienst. Het gebed voor de lezing en de lezing zelf vinden plaats vanachter het katheder. Vanuit
de informele Open Ruimte, een moment waarop de voorganger ook dicht bij de mensen in de zaal
staat (voor het katheder of voor de Avondmaalstafel), gaat de voorganger terug naar het katheder
om daar het Gebed van voorbeden uit te spreken. Een fysieke beweging, waarbij de voorganger de
gebedsonderwerpen als het ware “uit de zaal ophaalt” en daarna gezamenlijk met de overige noden
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voor God uitspreekt. Zo gaat de voorganger, vanuit de gezamenlijke informele sfeer van de Open
Ruimte, de gemeente voor in gezamenlijk gebed. Dit gezamenlijke gebedsaspect komt vooral tot
uitdrukking in het samen zingen van gebedsregels tijdens de voorbeden van de voorganger. De
gebeden rondom het Avondmaal: Gebed voor Avondmaal, Gebed voor wijn en Gebed voor brood,
vinden allemaal achter de Avondmaalstafel plaats. Het Gebed als afsluiting wordt vaak staande in
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een kring met elkaar gebeden, waarbij iedereen elkaar een hand geeft, inclusief de voorganger. De
mensen uit de zaal gaan hierbij achter de Avondmaalstafel, Paaskaars en het katheder langs, alle
randen van de samenkomstruimte worden door de kring gevuld. Dit is de gezamenlijke bepaling
van het einde van de dienst: iedereen heeft zich op dat moment naar de rand van de zaal verplaatst,
de drempel van de ruimte die men na het gebed verlaat.
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Wat betreft het moment van bidden, laat Tabel 1 – Liturgie in Silo zien dat het hele samenzijn
tussen gebedsmomenten verankerd is. De dienst begint met een Gebed als opening en eindigt bij
het Gebed als afsluiting. Tussen de opening en de afsluiting worden veel gebeurtenissen in de
samenkomst voorafgegaan door gebed: Lezing, Avondmaal, Wijn, Brood, waarbij men het Gebed
35

als opening ook als voorafgaand aan de dienst en het Gebed als afsluiting als voorafgaand aan het
weggaan uit de kerk kan beschouwen. Alle voorgenoemde gebeden staan dus in directe relatie tot
de gebeurtenis na het gebed. Men zou kunnen zeggen dat gebed het stratum van de samenkomst is.
47

Immers, bijna alle gebeurtenissen zijn, temporeel gezien, ‘gebouwd’ op gebed. De voorbeden
worden logischerwijs gedaan nadat de gebedsonderwerpen besproken zijn, maar wel altijd op een
vaste plek in de liturgie, na de Open Ruimte en voor het Gebed als afsluiting.
5

Een overzicht van de ruimtelijke, relationele en tijdsgebonden aspecten in Silo staan in
onderstaande tabel.
(
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3.6

Reflectie vanuit de gebedstypen van Ellis

De aanleiding voor deze scriptie ligt mede in het boek Gathering van Ellis. In dit boek beschrijft
Ellis verschillende vormen van gebed in het hoofdstuk The Spirituality of Prayer in Baptist
Worship: Inspired Prayer, Sincere Prayer, Kingdom Prayer, Scriptural Prayer en Communal
Prayer.195 Volgens Ellis zijn deze typen gebed karakteristiek voor het baptisme in Engeland en
15

bepalen zij mede de baptistenidentiteit. In deze paragraaf bekijken we de gebeden van Silo door de
lenzen van Ellis’ gebedstypen, om zo vast te stellen hoe deze typen vertegenwoordigd zijn in de
bezochte diensten in Silo.
3.6.1

Inspired Prayer & Sincere Prayer

In de (vroege) baptistentraditie is het volgens Ellis gebruikelijk het vrije gebed als standaard te
20

hanteren. Het idee hierachter is dat de niet voorbereide gebeden de bidder ertoe ‘dwingen’ zich
tijdens het bidden afhankelijk te maken van de momentane wil/leiding van de heilige Geest, de
onmiddellijke Geest-geïnspireerde gebeden.196 Deze spontane onderwerping van de bidder aan de
Geest zou moeten leiden tot ‘echt, geestelijk, vurig en doeltreffend gebed’.197 Ellis citeert Spurgeon
die stelt dat gebedsvoorbereiding met het hart moet gebeuren en niet met het hoofd.198

25
195

Ellis 2004, pp. 113 – 124.

196

Ellis 2004, p. 116.

197

Ellis 2004, p. 117.

198

Ellis 2004, p. 118.

48

In Silo deelt men deze mening niet volledig. Men sluit weliswaar niet uit dat vrije gebeden Geestgeïnspireerd en oprecht kunnen zijn, maar er zijn volgens Bakkes en Noordhoek meerdere wegen
tot geïnspireerd gebed.199 In een gesprek met Noordhoek vertelt hij dat hij ook gelooft in inspiratie
bij voorbereide gebeden.200 Er leeft bij Noordhoek ook het idee dat voorbereide gebeden door de
5

mensen erg gewaardeerd worden, omdat deze gebeden meer overwogen en uitgedacht zijn,
esthetischer en zorgvuldiger van toon, dit past ook bij het liturgische kenmerk van Silo.201 Binnen
Silo wordt er echter niet dogmatisch omgegaan met voorbereide gebeden. Zo staat de
medevoorganger van Noordhoek, Bakkes, erom bekend dat zij juist voorstander van vrije gebeden
is.202 Bakkes zegt hier zelf over dat zij het idee heeft hier ook een groep mee aan te spreken en dat
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zij zich zelf ook erg prettig voelt bij een ex tempore gebedsbenadering.203 Kennelijk is er binnen
Silo ruimte voor beide benaderingen, zowel binnen de diensten als bij verschillende voorgangers.
3.6.2

Kingdom Prayer

Een belangrijk aspect van gebed binnen het baptisme is volgens Ellis het tot uiting komen van het
belang van Gods Koninkrijk (eschatologie).204 Dit belang wordt enerzijds uitgedrukt door gebeden
15

te richten naar de toekomst, waarbij de gebeden vooral een ‘vragend’ karakter hebben. Men is
kennelijk van mening dat het bevragen van God invloed op de toekomst heeft. Men verwacht dat
God ingrijpt naar aanleiding van het gebed. Hierbij kan het zo zijn dat de verandering in de mens
zelf plaatsvindt of dat omstandigheden veranderen.205 Anderzijds speelt er binnen Kingdom Prayer
ook een mystieke gebedstendens waarbij men gericht is op goddelijke ervaring.206 De relatie tussen

20

het mystieke karakter en vragende karakter is hierbij duidelijk: vanuit het beleven van God
(mystiek) mag de bidder veranderen en voorbereid zijn op het komende Koninkrijk; dit voorbereid
zijn mondt uit in een actieve naar buiten gerichte houding, een transformerende houding (vragen
om verandering).207 Of, zoals in de woorden van Markus 12, liefde tot God (mystiek) moet
zichtbaar zijn in de liefde tot de naaste (dit is zichtbaar in het gebed van voorbeden, zowel voor de

25

eigen gemeenschap als daarbuiten).208
Binnen Silo is een groot deel van de gebeden gericht op voorbeden. In de aanloop van het gebed
van voorbeden wordt zelfs een speciale tijd ingepland voor interactie met de mensen uit de zaal en
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Interview W. Bakkes, 14 december 2012, Driebergen. Interview A. Noordhoek, 4 maart 2013, Utrecht.
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Interview A. Noordhoek, 4 maart 2013, Utrecht.

201

Interview A. Noordhoek, 4 maart 2013, Utrecht.
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Interview W. Bakkes, 14 december 2012, Driebergen.

203

Interview W. Bakkes, 14 december 2012, Driebergen.

204

Ellis 2004, p. 119.

205

Ellis 2004, p. 120.

206

Ellis 2004, p. 121.

207

Ellis 2004, p. 121.

208

Ellis 2004, p. 121.
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de pastorale mededelingen. Vele onderwerpen worden genoemd waarbij om Gods ingrijpen wordt
gevraagd voor: ‘mensen die wij liefhebben’, ‘ongeloof’, ‘werkers in het veld’, ‘maatschappij’ en
‘onszelf’ (meer gedetailleerde informatie in hoofdstuk Wat ‘wij’ vragen).
5

Bepaalde gebeden noemden specifiek Gods Koninkrijk (waarbij moet worden opgemerkt dat al
deze referenties in één dienst voorkwamen):
•

Uw Koninkrijk kome (uit het Onze Vader)

•

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid (uit het
Onze Vader)

10

•

Moge zo Uw glans tot ons allen afstralen, opdat het ons zal lukken om voor elkaar, de
minste en de meeste, zo goed als God te zijn, het kwaad te keren en ruimte te maken voor
Uw Rijk waar voor iedereen een plaats is, niemand geïsoleerd.

•

Dat U ons mee wilt laten doen om de wereld zo te maken dat hij weer lijkt op uw Rijk. Uw
Rijk dat zal komen.

15

•

Laten wij met elkaar een klein stukje .., laat ons een klein knopje zijn als teken van Uw
Rijk.

•

Wij bidden U voor allen die zich inzetten voor uw Rijk.

In andere diensten werd niet specifiek gerefereerd aan Gods Koninkrijk maar werd God wel
20

expliciet genoemd als Schepper van een nieuwe toekomst ‘Gij zijt toch de Schepper van de nieuwe
toekomst’ en ‘Gij zijt de Schepper van de nieuwe toekomst, een God van liefde tot in eeuwigheid.’
Voorbeelden het eschatologische gebed werd verbonden met ‘de naaste’ waren:!"We danken U dat
U ons daarbij wil inschakelen (de realisatie van het Rijk)’, ‘(dank voor) de liefde die wij mogen

25

delen’. In sommige gebeden lag hierbij de nadruk op de mensen die dit in het bijzonder doen:
•

Wij bidden U voor al die werkers in het veld die in gebieden werken waar armoede heerst,
honger heerst, ongelijkheid, geweld. Voor de zendelingen die namens onze Unie daar aan
het werk zijn. Maar met hen zijn er zo veel mensen die zich inzetten voor gerechtigheid,
vrede en gelijkheid.

30

•

Wij bidden U voor hen die namens ons ver weg zijn. Wij bidden U voor allen die zich
inzetten voor uw Rijk. Om zo een teken van hoop te mogen zijn in deze wereld.

Als het de gebeden voor anderen buiten de biddende gemeenschap betreft (zie ook Bijlage ‘Silo Bidden voor anderen’) gaan de gebeden in Silo vooral uit naar de ‘mensen die wij
35

liefhebben/zorgen over hebben’, ‘Zendelingen’, ‘De universele kerk’, ‘de wereld’, ‘maatschappij’,
‘mensen die zoeken’, ‘daklozen’, ‘dwalenden’, ‘slachtoffer en dader’ en ‘teleurgestelden’.
50

3.6.3

Scriptural Prayer

Gebeden, vrij en voorbereid, dragen vaak Bijbelse ondertonen. Soms kan dit heel duidelijk zijn in
het gezamenlijk bidden van het Onze Vader, zoals in één dienst voorkwam. Soms is de Bijbelse
link te zien via allusies die aansluiten bij bepaalde uitdrukkingen, beelden of ideeën die in de
5

Bijbel terug te vinden zijn.
In Silo kwamen tijdens de gebeden zowel letterlijk citaten uit de Bijbel als allusies voor. Vooral
tijdens het gebed voor het Avondmaal kwamen vele citaten en allusies aan de orde, waarbij 1 Kor.
11, de beschrijving van Paulus van het Avondmaal, genoemd werd. Voor de korte zegenbede aan

10

het einde van de dienst (gebed als afsluiting) werden specifieke naar de Triniteit verwijzende
zegenbeden gebruikt: ‘2 Corinthiërs 13:13 De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van
God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen’ en ‘2 Johannes 1:3 Genade, barmhartigheid
en vrede zullen bij ons zijn, van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in
waarheid en liefde’.

15

3.6.4

Communal Prayer

Het communale aspect van gebed komt op een specifieke manier tot uiting bij Silo. Aan de ene
kant staat men als groep voor God, waarbij de voorganger altijd bidt in de ‘wij’-vorm. Toch is het
niet alleen de groep die voor God staat. Er is ook ruimte voor het individu als het gaat om de
voorbeden, ook al worden alle gebeden door de voorganger gebeden. Het gebruik van een stilte
20

voor een gebed geeft ook een verhoogd besef van ergens samen mee bezig te zijn. Iedereen is stil
om zich te richten op het gebed van de voorganger; dit vraagt een actieve, gerichte houding van de
mensen in de zaal, ook al wordt het gebed daarna uitgesproken door de voorganger. Een andere
interactieve gebedscomponent vindt men tijdens het gebed van de voorbeden, voorafgegaan door
interactiviteit bij de Open Ruimte. Tijdens de voorbeden reageren voorganger en mensen uit de

25

zaal op elkaars gebeden. De voorganger bidt en geeft het gebed als het ware ‘terug aan de
gemeente’, als deze een gebedsregel zingen, waarna de voorganger het gebed van voorbeden weer
oppakt. Het laatste communale aspect van gebed wordt zichtbaar bij het gebed als afsluiting. In
twee van de drie diensten ging iedereen in een grote kring hand-in-hand staan, waarbij de
zegenbede naar elkaar toe werd gezongen.

30
Het gebruik van de stilte voor het gebed, de gebeden in de wij-vorm, de interactie tussen het
bidden van de mensen in de zaal en de voorganger tijdens de voorbeden, het noemen van de
individuele mensen in de Open Ruime/Pastorale mededelingen en Voorbeden, en het gezamenlijk
zingen van het gebed als afsluiting laten een veelkleurige communale gebedsdynamiek zien.
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3.7

Evangelicalisering

In het Hoofdstuk 2.2.3 Zondagse baptistenliturgie werd gesproken over een evangelicale invloed
op de baptistenliturgie die doorwerkt in de baptistenidentiteit, waarbij verschillende invloeden
werden benoemd. Met betrekking tot deze invloeden kunnen de volgende kanttekeningen worden
5

gemaakt, als het gaat om het gebed bij de bezochte samenkomsten van Silo:
•

‘relevantie en aansluiten bij de huidige (individualistische) cultuur’ / ‘grote
cultuurgevoeligheid’ Relevantie en aansluiting zijn thema’s die bij Silo van toepassing zijn
als het gaat om het gebed voor specifieke mensen. Zeker als men dit ziet in het licht van de
Open Ruimte, waarin mensen zelf mogen vertellen wat hen heeft bezig gehouden en waar men
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eventueel gebed voor wil. Ook de Pastorale Mededelingen zijn zeer persoonlijk, waarbij naam
en toenaam worden genoemd. Het is echter niet zo dat de mensen uit de zaal zelf vrijelijk
mogen bidden. In dit opzicht gaat het liturgische en ordelijke belang voor de ruimte die het
individu in mag nemen.
•

15

‘de behoefte op een zichtbare manier uiting te geven aan het werk van de heilige Geest’
Dit zichtbaarheidsaspect heeft geen prioriteit in Silo. Er wordt op geen enkele manier de
verwachting gewekt dat er momentaan iets zichtbaars gebeurt tijdens de dienst door middel
van het gebed. Veel voorbeden worden gebeden met de woorden ‘wij bidden U voor...’ en
hebben het karakter van het benoemen van mensen en situaties voor God. Men brengt deze
noden voor God en verwacht dat Hij er mee zal doen wat goed is op Zijn tijd. Ook is niet

20

waargenomen dat iemand vanuit een spontaan, al ware het ‘geleid door de Geest’, de ruimte
neemt om iets (gebed, lied) in de dienst te brengen.
•

‘het heil van de individuele mens’ Dit thema is niet sterk aanwezig in Silo. In de gebeden van
Silo overheerst een sterk wij-besef. Het woord ‘heil’ komt één maal voor als iets wat ‘wij
vieren’. Specifieke referenties naar persoonlijk heil worden niet gemaakt.

25

•

‘anti-institutionele en anti-traditionele kerkopvatting’ In het gebed in Silo komt deze
opvatting tot uiting door geen gebruik te maken van vaste formuliergebeden. Als er een
formuliergebed wordt gebruikt, bidt men deze in vrije bewoordingen (bijvoorbeeld. bij het
Votum en Groet). De enige twee formuliergebeden die (gezamenlijk) worden gebeden zijn het
Onze Vader en de zegenbede/het zegenlied aan het einde van de dienst. Het gebruik van een

30

formuliergebed heeft hier vooral te maken met de uitvoering want dit vergemakkelijkt het
gezamenlijk zingen/zeggen van deze gebeden.

3.8

Conclusie

Uit dit hoofdstuk komt Silo naar voren als een gemeente met een zorgvuldige liturgische inslag.
Dit is zichtbaar in de gedrukte liturgie die men aan het begin van de dienst krijgt uitgereikt, de
35

grote rol die de voorganger heeft tijdens de dienst en de voorbereide gebeden. In de bezochte

52

diensten zijn de gebeden ingebed in een vaste structuur waarbij ‘Gebed van opening’, ‘Gebed voor
lezing’, ‘Gebed voor Avondmaal’, ‘Gebed om voorbeden’ en ‘Gebed als afsluiting’ telkens
terugkeren. Daarnaast waren er ook enkele gebeden die eenmalig voorkwamen. Die vrijheid is
aanwezig.
5
In de gebeden wordt het beeld geschetst van een gemeenschap die zichzelf, haar noden en de
noden van anderen ‘eenvoudig’ voor God brengt. Men is zich daarbij verzekerd van Gods genade
en aanwezigheid. In de gebeden wordt de Geest het minst geadresseerd, de Vader en de Zoon
meer. God het meest benoemd met de algemene bewoordingen ‘God’ en ‘Heer’. Tijdens de
10

gebeden wordt in het algemeen veel aan God gevraagd. Hierin wordt een nadrukkelijke
afhankelijkheid van God zichtbaar. Het beeld van God dat door de gebeden wordt geschetst is een
gevende God, liefdevol, trouw en nabij.
De voorganger staat dicht bij de mensen. De zaal is klein en er is geen podium. Aan het begin van

15

de dienst en tijdens de Open Ruimte beweegt de voorganger zich naar de mensen toe. Bij het
Gebed als afsluiting gaat men vaak in een kring staan en wordt met elkaar een zegenbede
gezongen. Tijdens het Gebed van voorbeden is er sprake van een specifieke, gezamenlijke
gebedsdynamiek tussen de mensen in de zaal en de voorganger.

20

Als men kijkt naar de typen gebed die in het onderzoek van Ellis worden genoemd, kan men
zeggen dat Kingdom Prayer (en dan alleen de eschatologische component en niet de mystieke),
Scriptural Prayer en Communal Prayer (zij het op gezette momenten en in een heel eigen
liturgische gebedsvorm) duidelijk aanwezig zijn in Silo. De evangelicale invloed op het gebed is
hierbij wel zichtbaar, maar voert zeker niet de boventoon.
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4

BAPTISTENGEMEENTE OP DOORTOCHT

4.1

Geschiedenis en eigenheid

Na een periode waarin een groep baptisten uit Ede en omstreken onderdeel is van de
Baptistengemeente Arnhem, vindt in 1977 een eerste baptistenkerkdienst in Ede plaats.209 Niet lang
5

daarna, binnen een jaar, start men met 101 leden vanuit de Arnhemse moedergemeente een
officiële zelfstandige dochtergemeente: Baptistengemeente Ede.210 De nieuwe gemeente maakt
vervolgens een tocht langs verschillende Edense locaties: Prinses Margrietschool, Muziekschool,
kerkgebouw De Open Hof en het Congrescentrum Reehorst, om uiteindelijk in De Schuilplaats te
belanden.211 Na de verhuizing naar De Schuilplaats wordt besloten de naam officieel te veranderen
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in Baptistengemeente Op Doortocht.212
Baptistengemeente Ede kent een bewogen geschiedenis met moeilijke perioden. Rond 1980
ontstaat er onenigheid met betrekking tot het zingen van liederen uit de Opwekkingsbundel en de
introductie van een combo, waarna sommigen terugkeren naar de moedergemeente in Arnhem.213

15

In de periode 1986-1989 ontstaat er opnieuw grote verdeeldheid, nu rond de tongentaal en het
steeds meer zingen van liederen uit de Opwekkingsbundel.214 Dit resulteert in een afsplitsing; een
deel van de gemeenteleden gaat verder als Jonah-gemeente.215 Rond 1998 ontstaat er onrust over
de mogelijke verhuizing naar het Congrescentrum De Reehorst, aangewakkerd door interne
communicatiestoornissen tussen gemeente, raad en voorganger.216 Deze crisis wordt uiteindelijk
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geadresseerd en opgelost, mede door aanbevelingen van een interkerkelijk team van ‘drie
wijzen’.217
De Baptistengemeente Ede kent twee succesvolle kerkplantingen die leiden tot de vorming van
Baptisten Veenendaal in 1994 en Baptistengemeente Ede-De Kei in 2006. Ondanks de splitsing en
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Veld, T van’t (2009). De Kerk als Moeder – deel III-b: Baptistengemeente Ede, Ede: Vereniging Oud Ede. Dit boek is geschreven

vanuit de Werkgroep Geschiedenis van de Vereniging Oud Ede die onderzoek doet naar het kerkelijke leven in de twintigste eeuw in
Ede. Mensen uit de Baptistengemeente Ede (Op Doortocht) die actief hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit boek zijn: G.R.
van der Hoff (voorganger Op Doortocht) en C. Dirksen (als ouderling jarenlang werkzaam geweest in Baptistengemeente Ede).
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Veld 2009, pp. 40, 100.
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Veld 2009, p. 73.
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‘Deze naam herinnert aan de doortocht door de woestijn van het volk Israël, op weg naar het beloofde land Kanaän. Het sluit aan bij

de zogenaamde Opweg- en Onderwegcursussen in de gemeente, waarbij nieuwe mensen worden uitgenodigd en meegenomen op de
tocht van het geloof. Is het misschien ook een hoopvolle verwijzing naar een doortocht naar een eigen kerkgebouw?’ (Veld 2009, p. 66).
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Veld 2009, pp. 45, 46.
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Veld 2009, pp. 50, 52.
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De Jonahgemeente profileert zich als mix van Baptist en Vol Evangelisch en bevindt zich naar eigen zeggen voor een deel ‘in de

charismatisch hoek’, (Veld 2009, p. 53).
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Veld 2009, pp. 59-62.

217

Veld 2009, pp. 61, 62.
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de plantingen, waarbij het ledenaantal van Op Doortocht telkens flink kromp, groeit de gemeente
nog steeds en telt ten tijde van dit onderzoek ongeveer 500 leden, meer dan ooit. Een verklaring
voor deze groei wordt in het boek De Kerk als Moeder- deel III-b: Baptistengemeente Ede
toegeschreven aan de aantrekkingskracht van de gemeente: ‘een duidelijke Boodschap, persoonlijk
5

toegespitst, in een eigentijds klimaat’, waarbij men opmerkt dat de meeste aanwas van andere
kerkgenootschappen komt.218
Op Doortocht is lid van de Evangelische Alliantie. Dit lidmaatschap is in de praktijk een louter
financiële aangelegenheid, door het betalen van een jaarlijkse contributie. In een interview zegt C.

10

Dirksen - hij is jarenlang als oudste lid geweest van de oudstenraad - dat er in de praktijk ‘eigenlijk
niets met dit lidmaatschap gedaan wordt’.219 Het overgaan tot lidmaatschap is ooit besloten ‘naar
aanleiding van de wens van een evangeliserende enkeling, maar er wordt geen identiteit aan
ontleend’. Op Doortocht wordt binnen de Unie van Baptistengemeenten over het algemeen beleefd
als ‘laagdrempelig en evangelisch’.220

15
Op het moment van schrijven is er geen vaste voorganger in Op Doortocht. Echter, op de
momenten van het bezoeken van de kerkdiensten voor dit onderzoek was dit nog niet het geval. De
voorgangersfunctie werd toen bekleed door George van der Hoff. Van der Hoff is de vierde
voorganger sinds de oprichting. J. L. Muilwijk, H. G. Boskamp en G. de Jonge gingen hem voor in
20

het voorgangerschap.221 Van der Hoff studeerde aan het Bijbel Instituut België Heverlee (voorloper
van Evangelische Theologische Faculteit, Leuven).222

4.2

Introductie diensten

De wekelijkse zondagse samenkomsten in De Schuilplaats beginnen om 15:30 uur. ’s Ochtends
wordt het gebouw gebruikt door de evangelische gemeente De Schuilplaats. In afwachting van het
25

vinden van een nieuwe geschikte eigen locatie voor de gemeente, huurt Op Doortocht het gebouw
van De Schuilplaats, nadat de vorige locatie Congrescentrum Reehorst te klein geworden was. In
het gemeenteblad Meeleven wordt per samenkomst melding gemaakt van een Voorganger en een

218

Veld 2009, p. 75.

219

Interview C. Dirksen, 2 april, Renkum.

220

De karakterisatie ‘laagdrempelig en evangelisch’ werd genoemd in een gesprek met Van der Leer en Bakker, van het

Baptistenseminarium (8 maart 2012, Utrecht). In een concept-profielschets uit 1999 wordt door Op Doortocht zelf geformuleerd: ‘een
evangelisch getinte gemeente met een grote diversiteit aan beleving en achtergrond, waarin het Woord van God en het navolgen van
Jezus Christus centraal staat’ (Veld 2009, p. 67).
221

Veld 2009, p. 101.

222

Na een opleidingstraject aan het Baptistenseminarium werd hij wat wel genoemd wordt ‘plaatselijk Unie van Baptisten

geaccrediteerd voorganger’, een voorganger die specifiek en alleen voor de gemeente Op Doortocht bevoegdheden heeft ontvangen
(Veld 2009, p. 63).
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Oudste van Dienst, waarbij de functie Oudste van Dienst medio november 2012 overging naar
“Liturg” (de quoteringstekens staan ook als zodanig vermeld in Meeleven). Deze
naamsverandering gaat gepaard met een functionele verandering. Voorheen moest de Oudste van
Dienst altijd een van de oudsten zijn, deze beperking geldt niet meer voor de “Liturg”. De
5

verandering heeft als doel het oudstenteam te ontlasten. Inmiddels is de naam “Liturg” overgegaan
in ‘Eredienstleider’. In 2012 zijn er verschillende mensen geweest die deze functies tijdens de
dienst bekleedden.223 Alhoewel er twee functies in Meeleven staan vermeld, zijn er drie
gezichtsbepalende functies tijdens een zondagochtenddienst:
•

10

Voorganger. De hoofdtaak van de voorganger is het verzorgen van de preek en de zegen
aan het einde van de dienst.

•

Oudste van Dienst/“Liturg”. Dit is degene die verantwoordelijk is voor de opzet van de
dienst. De voorbereidende taak van het plannen van de zondagse samenkomst hoort bij
deze functie. Tijdens de uitvoering van de dienst heeft de Oudste van Dienst/”Liturg” de
rol van ceremoniemeester en vervult een brugfunctie tussen verschillende

15

samenkomstonderdelen door gebeden en mededelingen.
•

Zangdienstleider/ster. De zangleider/ster zet de liederen in en stuurt de liederen aan. In
een van de bezochte samenkomsten was er sprake van een kindermoment tijdens de
zangdienst. Dit moment werd ook door de zangleidster verzorgd.

20

Tijdens de bezochte kerkdiensten bidden over het algemeen alleen de Voorganger en Oudste van
Dienst/”Liturg”. Dit is echter geen algemene regel. In één dienst werden mensen uit ‘de zaal’
gevraagd om voor een zieke te bidden en in één dienst was er een kindermoment, waarbij de
zangleider een zegen uitsprak voor de kinderen en de kinderdienst. Gebed vindt ook buiten de
zondagse samenkomsten plaats. Zo is er een Gebedsteam224 na de dienst, functioneert er

25

Bevrijding- en Gebedspastoraat (BGP)225 en is er een Gebeds-samenkomen226 voorafgaand aan de
dienst.

223

Mensen die in 2012 deze functie bekleedden waren: Voorganger: G. van der Hoff, W. Woning, Y. Horjus, A. van Heusden, P.

Passchier, J. Ketelaar, P. Kos, D. Bouwman, J. Berghuis, M. Vlasblom, E. Poppe, O. Lohuis, G. de Bree, H. Beek, H. Baak, J. Nugter,
C. Mbewe, D. Bouwman, H. Bakker, P. Passchier, G. Lammerts van Bueren en H. Bakker. Oudste van Dienst: H. Peppelenbos, J. van
de Ban, K. Hoogendoorn, W. Woning, J. van de Bank en D. Gerrits. “Liturg”: R. Ravenhorst, W. Woning en E. Bravenboer.
224

Deze groep mensen is beschikbaar om gebed bij aan te vragen. De groep is niet formeel getraind voor deze taak, maar bestaat vooral

uit mensen met ‘een hart voor gebed’, zoals E. en H. Bravenboer op 21 april, 2013 in Ede in een interview verwoordden. In de praktijk
blijkt wel sprake te zijn van een vorm van training, bijvoorbeeld door als groep naar pastorale opbouwdagen te gaan.
225

Dit gebedsteam richt zich specifiek op gebed tegen demonen en duistere machten, waarbij zij zich richten op bevrijding daarvan op

de langere termijn. Er wordt in meerdere gebedsmoment samen een heel leven ‘doorbeden’, waarbij er een existentieel/geestelijk accent
ligt op identiteit van de persoon in God. Over het algemeen hebben mensen in het BGP meer ervaring dan mensen in het Gebedsteam.
Er zijn overigens ook mensen die in beide teams functioneren.
226

Voor de dienst is er een tijd van gebed die in principe open staat voor iedereen. In de praktijk wordt dit gebedsmoment bijgewoond

door de mensen die zondag een taak in de gemeente hebben, ter voorbereiding op de dienst.
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In een interview met Erik en Hilde Bravenboer wordt melding gemaakt van een speciale ministrydienst.227 Tijdens een ministry-dienst zijn er ongeveer een zestal koppels in de zaal aanwezig
(mensen die deel uitmaken van het gebedsteam en/of BGP-team) waar men voor of tijdens de
5

dienst heen kan gaan om gebed te vragen.
4.2.1

Werkwijze

Op Doortocht is drie keer bezocht tijdens een zondagmiddagsamenkomst.228 Tijdens het bezoeken
van de Op Doortocht-diensten zijn aantekeningen en geluidsopnamen gemaakt. Daarnaast is
gebruik gemaakt van dvd’s; deze worden door een speciaal team opgenomen tijdens de dienst en
10

zijn voor geïnteresseerden, zieken en ouderen (door een technische storing waren twee van de drie
diensten beschikbaar). De gebeden van de geluids- en video-opnamen zijn vervolgens op papier
gezet voor analyse. Verder zijn er twee interviews afgenomen. Het eerste interview is met Chris
Dirksen, hij is jarenlang onderdeel geweest van het oudstenteam. Het tweede interview is met Erik
Bravenboer en Hilde Bravenboer. E. Bravenboer is “Liturg” en H. Bravenboer is Coördinator

15

Bevrijdings- en Gebedspastoraat.

4.2.2

Voorgangers, zangleiders en Oudsten van dienst

De eerste dienst op 6 mei 2012 wordt voorgegaan door de (toenmalig) voorganger G. van der Hoff.
De zangleiding is in handen van B. van den Oever. In het dagelijks leven is Van den Oever
20

werkzaam in het basisonderwijs, als interim-directeur en functiegericht onderzoeker. Op
zanggebied is ze een ervaren zangeres in de kerk, en in verschillende bands. De Oudste van dienst
is K. Hoogendoorn, hij is hoofd van een financiële afdeling binnen een bedrijf en heeft de
Evangelische Toerusting School (onderdeel Evangelische Theologische Hogeschool uit
Veenendaal) gedaan. Tijdens deze dienst wordt er Avondmaal gevierd.

25
De tweede bezochte dienst is op 18 november 2012. Dit is een doopdienst waarbij H. Bakker als
“Liturg” in Meeleven vermeld staat. E. Hildeboer vermeldt dat dit een fout in Meeleven moet zijn
geweest. Bakker functioneert tijdens de dienst als Voorganger en vervult geen “Liturg”-functie. De
“Liturg”-functie is in handen van E. Bravenboer. Hij is eigenaar van een praktijk voor
30

fysiotherapie in Ede. B. Van den Oever is zangleider.
De derde dienst, op 2 december 2012, wordt geleid door W. Woning, hij vervult een dubbele
functie als Voorganger en “Liturg”. Tijdens deze dienst wordt er Avondmaal gevierd. Woning is
227

Interview met E. Bravenboer en H. Bravenboer, 21 april, 2013, Ede.

228

Omdat deze diensten ’s middags plaatsvinden en de Baptistengemeente Silo ’s ochtends samenkomt, was het mogelijk om op elke

onderzoeksdatum beide diensten te bezoeken.
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fulltime tolk Turks. Hij woonde jarenlang in Turkije en was daar missionair werker en studeerde
letterkunde aan de Universiteit in Ankara. D. Daamen is tijdens deze dienst zangleider, iemand met
veel affiniteit voor zang en in het dagelijks leven Full Service Site Manager in het bedrijfsleven.

4.3
5

Structuur van de diensten

Op Doortocht is een gemeente waar men van tevoren geen liturgie of orde van dienst uitreikt aan
de bezoekers. De mensen in de zaal weten daarom niet altijd hoe de dienst gaat verlopen of wat het
thema is. Soms is er wel sprake van een expliciete themadienst, die dan ook als zodanig vermeld
staat in het gemeenteblad Meeleven. In 2012 waren deze thema’s: Jeugddienst, Avondmaal,
Kinderdienst, Pasen, Doopdienst, Gemeentedag, Zendingsdienst, “Geef-dienst” en

10

Kerstgezinsdienst. In de voorbereidingen van de verschillende Oudsten van Dienst/”Liturgen”
wordt duidelijk dat bepaalde elementen in verschillende diensten telkens terugkomen, zoals te zien
is in onderstaand schema (verschillende typen gebed worden met hoofdletters en dik gedrukt
weergegeven).

15
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Veel typen gebeden komen meerdere zondagen terug, zoals ‘Gebed als opening’, Gebed na preek’,
10

‘Gebed voor Avondmaal’, ‘Gebed voor brood’, ‘Gebed voor wijn’, ‘Gebed als voorbede’ en
‘Gebed als afsluiting’. Het ‘Gebed voor dopelingen’ komt één keer voor; dit zijn specifieke
gebeden die alleen tijdens doopdiensten worden gebeden. De meeste gebeden zijn van tevoren niet
voorbereid en ex-temporeel van karakter.
59

4.4

Liturgische feiten

De eerste fase van het onderzoek in Op Doortocht is gedefinieerd als: ‘Het vaststellen van de
gebeden: het vaststellen van wat er feitelijk gebeurt.’229 Daarom zal dit hoofdstuk zal een feitelijk
overzicht presenteren van de gebeden in Op Doortocht.
5

4.4.1
4.4.1.1

Terugkerende gebeden
Gebed als opening

De zegenbede aan het begin van de dienst wordt door de Oudste van dienst/”Liturg” gebeden.
Voorafgaand aan dit gebed wordt expliciet om stilte gevraagd. Bij aanvang van de dienst is het
rumoerig in de zaal. Kinderen lopen rond, er is onderling veel gesprek, de mensen op het podium
10

zijn ook bezig, dan wordt een lied ingezet. Het beginnen met een lied functioneert als praktische
signaalfunctie, voor iedereen in het gebouw goed hoorbaar, dat de dienst is begonnen. Mensen die
nog niet zitten, lopen dan de zaal binnen en zoeken een plek. Het vragen om stilte na het lied is een
duidelijk opmaat voor de officiële start van de dienst en brengt praktisch alle gesprekken en
bezigheden tot stilstand, waarna het openingsgebed voor iedereen goed hoorbaar is.

15
De houding van de biddende mensen op het podium is altijd naar de zaal gericht en tijdens het
bidden zijn de ogen gesloten. Door de voorafgaande stilte krijgt het gebed een extra lading; de
gemeente blijft hierbij staan na het zingen van het eerste lied. De inhoud van het gebed omvat
uitspraken waarin men zich aan God presenteert. De nadruk ligt op de samenkomende
20

gemeenschap: ‘Zo komen wij vanmiddag bij elkaar’, ‘...dat we bij U mogen komen ook deze
middag’ en ‘ook deze middag mogen we weer bij elkaar komen’, gecombineerd met het uitspreken
van dankbaarheid door bijvoorbeeld ‘Dank U hemelse Vader’ en ‘We willen U danken Heer dat
we in een land mogen leven waar we zomaar bij elkaar mogen komen vanmiddag, om U te
ontmoeten’. Gods zegen wordt hierbij gevraagd of uitgesproken: ‘We willen het aan U opdragen

25

Heer. Uw zegen erover vragen’, ‘...we vragen Uw zegen over deze middag’. Dit gebed benadrukt
de start van de dienst en benoemt het onmiddellijke moment van samenkomen en betrekt God
hierbij. ‘De dienst’ wordt gezien als iets wat men van God ontvangt en wordt op verschillende
momenten in de dienst expliciet teruggegeven, in uitdrukkingen waarbij men de dienst ‘bij God
legt’, ‘bij God terugbrengt’ en ‘bij Hem brengt’.

30
In één dienst wordt een Votum en Groet gebeden. Het Votum en Groet refereert aan drie
Bijbelteksten. Tijdens de andere gebeden worden geen allusies naar of citaten van Bijbelteksten
gebruikt bij het Gebed om opening.

229

Hoofdstuk 1.4.2 Liturgie.
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4.4.1.2

Gebed als voorbeden

Tijdens de drie bezochte diensten komt vier keer een gebed van voorbede voor (één dienst bevatte
twee gebedsmomenten met voorbeden). In de eerst bezochte dienst wordt een gebed uitgesproken
voor de kinderen, tijdens een zogenaamd kindermoment. Dit gebed is zowel voor de kinderen als
5

de kinderleiding. Voordat een zegen wordt gevraagd, wordt God eerst gedankt voor de bevrijding
van zonden en dat men bij Gods Koninkrijk mag horen. Deze thema’s worden in verbinding
gebracht met de bevrijding van de Duitsers tijdens de WOII. Dit kwam ook ter sprake tijdens het
kindermoment, naar aanleiding van de Bevrijdingsdag die de week ervoor had plaatsgevonden.

10

In dezelfde dienst wordt ook voor een zieke gebeden, die in de zaal aanwezig is. Hier wordt ruimte
gegeven aan mensen in de zaal om te bidden. Twee mensen maken hier gebruik van, waarna de
Oudste van dienst/”Liturg” afsluit met een gebed vanaf het podium. De mensen in de zaal bidden
voor Gods nabijheid en kracht: ‘we willen alleen maar vragen of U haar wilt omringen met Uw
zorg en met Uw trouw’, ‘Uw zegenende hand boven haar houden... de kracht geven die ze nodig

15

heeft ... wilt U haar troosten in haar verdriet’. De Oudste van dienst/”Liturg” sluit af en vraagt om
het ‘vullen met Zijn rust en vrede’, of Hij ‘heel dicht met haar mee wil gaan’ en bidt voor
‘bemoediging’. Er wordt benadrukt dat men dit vraagt ‘niet omdat wij dat verdienen’, maar omdat
men door het Avondmaal weet dat de ‘Here Jezus gestorven is en weer opgestaan’.

20

In een andere dienst wordt tijdens een moment van voorbeden voor iemand gebeden die op reis
gaat, zie Tabel 4 – Liturgie in Op Doortocht. In dit gebed wordt door een oudste aan God om
‘bescherming en bewaring, kracht en rust’ gevraagd. Dit was overigens geen gewone reis, maar
een reis met een specifiek dienstverlenend karakter.

25

In de laatst bezochte dienst wordt een gebedsmoment van voorbede gehouden, waarbij vele
verschillende mensen worden genoemd, in tegenstelling tot de momenten van Voorbeden bij de
andere bezochte diensten, die zich richtte op een paar groepen/mensen: kinderen, zieken of
reiziger. Zo wordt er gebeden voor de eigen mensen ‘Voor mensen die graag bij ons hadden willen
zijn vanmiddag, maar dat niet konden’ (i.v.m. ziekte en ouderdom) en ook voor ‘alle mensen die er

30

omheen staan’ wordt gebed gevraagd. Er wordt gericht gebeden voor genezing, waarbij men de
kanttekening plaatst: ‘daar waar het in Uw wil ligt’. Verder worden de ‘missionaire werkers’
‘bemoediging’, ‘kracht’ en ‘bescherming’ toegebeden, net als voor de mensen met een roeping en
taak in de gemeente. Er speelt binnen Op Doortocht een zoektocht naar een nieuw gebouw, ook
hier wordt Gods leiding over gevraagd. Voordat de Oudste van dienst/”Liturg” dit gebed met een

35

zegen afsluit, wordt voor de hele gemeente en voor de kinderdienst ‘bescherming’ en ‘bewaring’
gevraagd. De aandacht wordt hierbij ook naar de wereld buiten de kerk gericht, als men bidt voor
de ‘broeder en zusters’ ‘onder de Palestijnen en ook onder het Joodse volk’.
61

In de gebeden van voorbeden wordt hoofdzakelijk tot God de Vader gebeden (als Heer, God,
Vader). De gebeden van voorbeden worden overwegend afgesloten met ‘Dat bidden we in Jezus’
naam.’, ‘In Jezus naam. Amen.’ of ‘We vragen om Uw zegen. In Jezus’ naam. Amen.’ In één
5

dienst (de doopdienst) eindigt de voorbede met ‘We bidden om Uw zegen. In de naam van de
Vader, de Zoon, en de heilige Geest.’
4.4.1.3

Gebed na de preek

De gebeden na de preek refereren beide aan de preek die daarvoor plaatsvond en worden
uitgesproken door de voorganger. Het gebed bij de eerst bezochte dienst bestond hoofdzakelijk uit
10

een samenvatting van de preek. Het gebed na de preek in de derde dienst was algemener en
refereerde vooral aan de Adventstijd. Beide gebeden drukten een grote dankbaarheid naar God uit:
‘Uw diepe verlangen en liefde is dat, ook op die slechte delen, Uw zaad toch grond zal
vinden om te groeien. Heer wat is dat een geweldige investering van U.’
en

15

‘...we mochten nadenken over deze geweldige belofte die U gegeven heeft, in eerste plaats
aan Uw volk maar ook aan ons, dat een kind geboren is en dat Uw Zoon gegeven is en dat
de heerschappij in Uw naam op Uw schouder heerst.’
Eén keer wordt melding gemaakt van het verschil tussen ‘theorie’ en ‘praktijk’: ‘...dat U een sterke

20

God bent Heer, ook al ervaren we dat niet’.
4.4.1.4

Gebed voor Avondmaal

Het Avondmaal wordt één keer in de maand gevierd. Dit wordt ingeleid door een bewuste stilte,
gevolgd door gebed vanaf het podium.230 Vlak voor het uitdelen van het brood en de wijn worden
additionele gebeden uitgesproken. De gebeden voor het Avondmaal worden gedaan achter de
25

Avondmaalstafel en worden uitgesproken door één van de oudsten of door de voorganger (drie
mannen achter de Avondmaalstafel, waarvan een oudste op dat moment liturgisch ook de rol van
Voorganger en/of Oudste van dienst/”Liturg” kan vervullen).
Onderwerpen die tijdens het vrije Gebed voor Avondmaal aan de orde komen, zijn het sterven en

30

opstaan van Jezus: ‘...die Zichzelf heeft gezaaid in deze wereld, zelfs tot in de dood is gegaan, is
gestorven, begraven, en Hij is opgestaan...’ en ‘...voor al die zonden bent gestorven, maar ook weer
bent opgestaan’. De wijn en het brood van het Avondmaal worden hierbij nadrukkelijk ‘symbolen’
genoemd die ‘gedenken’ wat Jezus deed.

230

De term ‘podium’ is een term die door de mensen in Op Doortocht wordt gebruikt.

62

De gebeden voor het Avondmaal worden direct tot Jezus gebeden en dank wordt uitgesproken:
‘Wij prijzen U als onze Koning. Als onze Redder. Als onze Vriend.’ en ‘Dank U wel Heer dat we
één keer per maand het Avondmaal mogen vieren om stil te staan dat U voor al die zonden bent
gestorven...’ In één Gebed voor het Avondmaal wordt een specifieke zegen voor het Avondmaal
5

gevraagd (niet in de vorm van instellingswoorden maar een ‘We vragen Uw zegen over dit
Avondmaal. In Jezus’ naam. Amen.’), In een ander Gebed voor het Avondmaal geen specifieke
zegen over het Avondmaal uitgesproken, alleen een dankgebed.
4.4.1.5

Gebed voor brood

De gebeden voor het brood worden, net als het gebed voor het Avondmaal, tot Jezus gebeden. In
10

de gebeden wordt specifiek aan het brood gerefereerd, al wordt er geen zegen over gevraagd. Er
wordt wel gevraagd dat men zich opnieuw bewust mag worden ‘van de keuze dat wij U willen
volgen’ en dat ‘het ons mag versterken’.
In beide gebeden wordt expliciet genoemd dat Jezus’ lichaam verbroken is geweest ’..U Uw

15

lichaam gegeven heeft voor ons dat verbroken werd’ en ‘...Uw lichaam heeft laten verbreken voor
ons allemaal’. Dit is geïnspireerd door de Statenvertaling van 1 Kor. 11:24, het ‘verbreken’ van
Jezus’ lichaam komt daarbuiten in geen enkele andere gangbare Nederlands vertaling voor.
4.4.1.6

Gebeden voor wijn

Tijdens één van de gebeden voor de wijn wordt - de enige keer van alle gebeden voor het
20

Avondmaal, wijn en brood - alleen gebeden tot de Vader. In dit gebed wordt de Vader gedankt
voor het werk dat Jezus heeft gedaan: ‘Alles dankzij het offer van Uw Zoon, Jezus Christus’. In
ditzelfde gebed wordt God als volgt gedankt ‘Heer, dank U wel voor alles wat U geeft en dank U
wel voor dit samenzijn en dat we U zo samen mogen gedenken’ waarbij het accent lijkt te liggen
op het gedenken van God de Vader tijdens het Avondmaal. Er wordt in dit gebed tot de Vader geen

25

zegen gevraagd over de wijn en ook wordt de wijn niet genoemd in het gebed.
In het andere Gebed voor wijn wordt de link gelegd tussen de wijn en het bloed, waarbij men zegt:
‘..het drinken van de wijn die Uw bloed symboliseert’. In dit gebed wordt, net als bij een gebed na
de preek, melding gemaakt van het verschil tussen ‘theorie’ en ‘praktijk’:

30

‘…door Uw striemen, de striemen van Uw bloed is onze genezing gekomen Heer, zoals in
Uw woord staat. Soms is dat geen lichamelijke genezing ... zoals we dat zien ... bij <naam>
en bij anderen. Heer dat snappen we dan niet, dan mogen we weten, erop vertrouwen dat
genezing in Christus hier is en doorwerkt in ons mens-zijn ... daar willen we U voor
prijzen’.

35
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Net als bij een gebed voor het brood wordt het drinken van de wijn in verband gebracht met het
begrip ‘versterken’: ‘We willen dat we sterk mogen worden als we de wijn nemen’.
4.4.1.7

Gebed als afsluiting

Het gebed als afsluiting is het laatste gebed in de dienst en wordt uitgesproken door de Voorganger
5

die ook de preek heeft gedaan. Twee van de drie gebeden kwamen qua structuur overeen: van
danken naar smeken naar zegenen.
•

Gebed 1: ‘Wij danken U Vader in de hemel als we in deze dienst weer mogen weten dat U
er bent.’ (Danken). ‘Heer, ja, we stellen ons voor Uw aangezicht, als kleine, zwakke en
nietige mensen die het nodig hebben opgetild en gedragen te worden’ (Smeken). : ‘De

10

liefde van God de Vader, en de genade van Jezus Christus de Zoon en de onmisbare
gemeenschap van de heilige Geest is en blijft met ons’ (Zegenen).
•

Gebed 2: ‘Heilige Vader dank U wel voor deze dienst. ... Dank voor Uw vrede. Dank U
voor de genade…’ (Danken). ‘Heer, help ons om bij ons smachten te komen. Naar
verlangen, naar vrede, naar gerechtigheid. In en om ons heen.’ (Smeken). ‘De HERE

15

zegene U en behoede u; de HERE doe Zijn aangezicht over U lichten en zij U genadig…’
(Zegenen).
In de tweede dienst wordt in het Gebed als afsluiting gezamenlijk het Onze Vader gebeden. Het
Gebed als afsluiting in de laatst bezochte dienst bestaat uit het citeren van twee Bijbelteksten: een

20

doxologie uit Ef. 3:20, 21 ‘Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle
geslachten…’ en een zegen uit 2 Kor. 13:13 ‘De genade van de Here Jezus Christus, en de liefde
van God, en de gemeenschap van de heilige Geest…’
4.4.2

Eenmalige gebeden

De gebedstypen die alleen in één van de bezochte diensten voorkomen, betreffen doop25

gerelateerde gebeden. Eerst worden alle dopelingen één voor één na een doopformule-gebed
gedoopt, twee oudsten staan naast hen in het water, waarna een algemeen afsluitend gebed na het
dopen plaatsvindt. Nadat de dopelingen zijn omgekleed, ontvangen zij op het podium een
zegenbede. Deze drie typen gebed worden hieronder behandeld.
4.4.2.1

30

Gebeden voor dopen

Het Gebed voor dopen is een standaard doopformule. Met zeer kleine variaties (deze zijn cursief
gemaakt) wordt voor elke dopeling het volgende gebeden: ‘Als dienstknechten van God/Jezus
Christus (mogen wij je) dopen (wij jou) op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus, na
je/jouw (eigen) getuigenis gehoord te hebben. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de heilige
Geest. Amen’

35
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4.4.2.2

Gebed na het dopen

Als afsluiting van de doopceremonie wordt in het doopbad een gebed gebeden, terwijl de laatste
dopeling en de twee oudsten nog in het water staan. In dit gebed wordt God bedankt voor de
mogelijkheid van het dopen en uitgelegd dat het dopen een getuigenis is voor de zichtbare
5

aanwezigen en de onzichtbare ‘tegenstander’. God wordt overwinnaar genoemd, waar meteen een
nuance aan wordt toegevoegd: ‘het is geen garantie dat alles nu makkelijker zal gaan’. Het Gebed
na het dopen eindigt met een bede om meer toekomstige dopelingen.
4.4.2.3

Gebeden als zegen na het dopen

De zegenbeden voor de dopelingen vertonen een eenduidig patroon. Alle beginnen met danken en
10

eindigen met voorbeden. De dopelingen zitten op de knieën en de oudsten staan achter hen, vaak
met de handen op de dopelingen. De gebeden zijn erg persoonlijk en er wordt - tijdens dit gebed veel over de achtergronden van de dopelingen verteld, waarbij vaak naar het persoonlijke
getuigenis wordt verwezen dat zij zelf gaven voordat ze werd gedoopt. Voor de dopelingen wordt
het volgende gebeden: ‘zegen’, ‘kracht’, ‘rust’ (in de trouw van God) en ‘Gods nabijheid’. Soms

15

wordt de toepassing van de uitgesproken zegen vermeld: zegen voor ‘op het werk en contact met
de mensen om je heen... (om) een getuige van U (te zijn)’, zegen zodat je ‘van Hem mag blijven
getuigen’ en zegen zodat je ‘beschikbaar mag zijn om te danken voor wat Hij geeft, maar ook het
getuigen van vertrouwen’. Alle zegenbeden worden afgesloten met de woorden ‘in de naam van de
Vader, en de Zoon en de heilige Geest’.

20

4.4.3

Aanspreektitels

God wordt in de gebeden op verschillende manieren geadresseerd.
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Verhoudingsgewijs wordt de algemene titel ‘Heer’ het meest gebruikt als aanspreektitel tijdens de
verschillende bezochte diensten. Meer specifieke namen als Jezus, Here Jezus en Vader kwamen
verhoudingsgewijs relatief weinig voor buiten de doopdienst. Tijdens de doopdienst wordt de Drie10

eenheid (Vader, Zoon en Geest) relatief vaak genoemd, in totaal 10 keer (één keer bij het Gebed
als opening, vier keer tijdens het dopen, vier keer bij de zegenbede voor de dopelingen en één keer
bij een voorbede). In beide diensten worden sporadisch alternatieve namen voor God en Jezus
gebruikt. Als ze genoemd worden, worden er vaak een paar samen in één zin genoemd,
bijvoorbeeld ‘Jezus onze Bevrijder en Verlosser’ of ‘Heer Jezus onze Verlosser, Koning en

15

Bevrijder’. De Geest wordt alleen genoemd in combinatie met de Vader en de Zoon.
4.4.4

Stil gebed

Voor meerdere gebedsmomenten, bijvoorbeeld het Gebed als begin, Gebed voor Avondmaal en
Gebed na preek, wordt een expliciete stilte gevraagd. In Op Doortocht wordt voor de stilte altijd
duidelijk vermeld waar de stilte voor bedoeld is. Voor het Gebed van opening wordt gezegd dat het
20

is om: ‘ons hart op God te richten’, ‘ons voor te bereiden op de samenkomst’ en ‘om deze dienst
aan Hem op te dragen’. Bij een Gebed na preek wordt aangegeven dat de stilte gebruikt kan
66

worden om ‘antwoord te geven op de vraag’, die God bij monde van de spreker in de preek aan de
mensen heeft gesteld. Bij het Gebed voor Avondmaal wordt uitgelegd dat de stilte bedoeld is om
‘schuld en zonde tegenover Jezus te belijden’ en ‘onszelf voor God te stellen, misschien te
benoemen wat ons in de weg zit en op te ruimen als dat nodig is, ook in relatie tot anderen’. Dit
5

sluit aan bij een praktijk die in de Bijbel staat beschreven in 1 Kor. 11:28-29 ‘ Laat daarom
iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt, want wie eet en
drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over
zichzelf’.
4.4.5

10

Wat ‘wij’ doen

De gebeden worden altijd in de wij-vorm gebeden, behalve één keer toen er een gebed werd
gebeden voor de kinderen: ‘Ik wil U bidden voor de kinderen’ met de kinderen op het podium, om
de zangleider heen. Onderwerpen die tijdens het bidden worden genoemd die ‘wij’ doen zijn: ‘bij
elkaar komen’, ‘de dienst aan God terug geven’, ‘Avondmaal vieren’, ‘vertrouwen’ en ‘verlangen’
en ‘dopen’. Voorgenoemde zaken komen drie of meer keer voor in het totaal van alle bezochte

15

diensten. Enkele onderwerpen springen eruit, omdat zij tien of meer keer worden genoemd: ‘God
ontmoeten’, ‘danken’, ‘bidden voor anderen’, ‘onmacht en schuld uitdrukken’.
Wat men het meest doet, is ‘bidden om/voor iets’ en ‘danken/prijzen’, resp. 32 en 34 keer; bidden
om/voor iets: ‘we bidden voor vrede in en om ons heen’, ‘we bidden om een zegen’, ‘we willen

20

ook zo <naam> voor Uw troon brengen’ en danken/prijzen: ‘wij prijzen U als onze Koning’, ‘we
danken U Vader dat we U mogen loven en prijzen’. Het uitdrukken van onmacht en schuld wordt
relatief vaak gedaan, ongeveer 15 keer, in bewoordingen als ‘we belijden ook onze schuld, ons
falen daarin’, ‘daar kunnen wij gewoon niet bij’ en ‘we hebben allemaal gezondigd’.
4.4.6

25

Wat ‘wij’ vragen

Tijdens de gebeden worden verlangens naar God uitgesproken. Zowel voor mensen die in de kerk
aanwezig zijn als voor mensen buiten de kerk. Enkele onderwerpen die werden gevraagd voor de
samenkomende gemeenschap: ‘hulp om ons te richten op God’, ‘zegen voor de kinderdienst’
‘Gods hulp’. Voor specifieke voorbede voor bepaalde mensen werd gevraagd om: Gods
‘nabijheid’, ‘vrede’, ‘bemoediging’, en ‘zegen’. De meest gevraagde onderwerpen waren: ‘Gods

30

hulp om ons te richten op God tijdens de dienst’, ‘zegen voor de kinderdiensten’ en ‘Gods
nabijheid’.
In één dienst werd specifiek voor een zieke vrouw gebeden: voor Gods ‘zorg’, ‘trouw’, ‘rust’,
‘vrede’, ‘nabijheid’, ‘troost’ en ‘bemoediging’. In een andere dienst werd specifiek gebeden voor

35

iemand die op reis ging en vroeg men om ‘nabijheid’, ‘bescherming’, ‘kracht’, ‘rust’, ‘zegen’ en
‘datgene wat ze nodig heeft’.
67

Gebedsonderwerpen van buiten de samenkomende gemeenschap zijn: ‘vrede in en om ons heen’,
‘de vrede van Jeruzalem’, ‘Wilt U bij hen (missionaire werkers) zijn en hen bemoedigen’, ‘voor
onze broeders en zusters, ook onder de Palestijnen en ook onder het Joodse volk’.
5

4.4.7

Wat God is/doet voor ‘ons’

Op verschillende momenten worden eigenschappen van God in verschillende aanspreektitels
aangegeven: Heer van de akker, Heer van de oogst, Verlosser, Koning, Bevrijder, Redder, Vriend
en Vredestichter. Eigenschappen die één of twee keer tijdens de bezochte diensten aan God worden
toegeschreven zijn o.a. : Schepper (‘...die de hemel en de aarde gemaakt heeft, onze Schepper’),
10

bevrijder (‘...dat U ons heeft bevrijd van onze zonden’), verlener van samenkomen (‘...dat U ons in
de gelegenheid heeft gesteld om hier te komen’), groot (‘Wat bent U groot’), gever van Zijn Zoon
(‘...dat U Uw Zoon gegeven hebt’) en iemand die ons wil veranderen (‘...dat U ons wil meenemen
en vormen, kneden. En ons wil opbouwen om gelukkig te zijn in U’).

15

Twee eigenschappen komen meer dan acht keer voor. De eerste is het feit dat God bij ons
aanwezig en dichtbij is: ‘...mogen weten dat we dicht bij U mogen zijn’, ‘...U ons wilt ontmoeten’
of ‘we weten dat U met ze meegaat’). De andere is het lijden en sterven van Jezus: ‘we weten dat
U, Here Jezus, gestorven bent en weer bent opgestaan om een plaats voor ons te bereiden’, ‘...dat U
Uw lichaam gegeven heeft voor ons dat verbroken werd’ en ‘U heeft Uzelf gegeven’. Daarnaast

20

komen ‘Gods vrede’ en ‘Zijn Koninkrijk’ beide 5 keer ter sprake.

4.5

Vorm en context analyse

De tweede fase in dit onderzoek is gedefinieerd als: ‘De vorm en context analyse van de liturgische
gebeden: hier zoekt men naar onderlinge verbanden tussen verschillende gebeden in combinatie
met de gebeurtenissen die voor en na het gebed plaatsvinden, zowel in plaats als in tijd (ordo).231
25
Het gebouw waar Op Doortocht samenkomt, heeft een langwerpige vorm waarbij de dienstdoende
Voorganger, Zangleider en Oudste van dienst/”Liturg” aan de korte zijde de dienst leiden. Het
gebouw is groot en daarmee ook de afstand tussen de mensen in zaal en de leiding op het podium.
Het podium is hoog, ongeveer 1,5 meter. Het voordeel hiervan is dat men achter in de zaal de
30

mensen op het podium nog kan zien. Als men voor in de zaal zit, kijkt men een beetje omhoog. Het
gevoel van afstand, tussen mensen in de zaal en het podium, wordt gevoelsmatig verkleind door
grote videoschermen aan de linker- en rechterzijde van het podium, en een goede
geluidsversterking. Op de videoschermen wordt de tekst van de liederen geprojecteerd, en
daarnaast ook het beeld van de mensen die een taak op het podium uitvoeren.
231

Hoofdstuk 1.4.2. Liturgie.
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Zangleiding

mensen

Band
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Spreker

mensen

Avondmaal
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De gebeden worden in Op Doortocht bijna altijd vanaf het podium gedaan: als opening, na de
preek, voor Avondmaal, voor Brood en Wijn, als voorbeden en als afsluiting (uit Tabel 4 –
15

Liturgie in Op Doortocht). Eén keer wordt het Gebed als voorbeden door de Oudste van dienst
vanaf het podium aan de zaal “gegeven” en wordt er gevraagd of mensen willen bidden voor een
ernstig zieke vrouw, die op dat moment in de zaal aanwezig is (twee vrouwen baden voor haar).
Tijdens andere momenten van voorbeden, voor iemand die op reis ging en voor de kinderen,
werden de mensen naar het podium geroepen. De gebeden van de dopelingen vinden ook allemaal

20

plaats op het podium (of in het waterbad op het podium). De mensen voor wie gebeden wordt zijn
dus over het algemeen dicht bij degene die op dat moment het gebed uitspreekt (zelfs toen de
mensen uit de zaal voor de zieke baden, die op dat moment in de zaal aanwezig was). De gebeden
in relatie tot het Avondmaal (Gebed voor Avondmaal, -Brood en -Wijn) vinden allemaal plaats
achter de Avondmaalstafel, waarbij de mannen die bidden groot in beeld worden gebracht op de

25

videoschermen.
De gebedsmomenten Gebed als opening en Gebed als afsluiting laten zien dat de samenkomst is
ingebed in gebed. Dat gebed vindt in Op Doortocht vaak voorafgaand aan een specifieke
gebeurtenis plaats: start van de kinderdienst, Avondmaal, brood, wijn en het dopen, voor het

30

weggaan. Op Doortocht kent echter ook een gebed dat altijd na een gebeurtenis plaatsvindt,
namelijk na de preek. Hier vervult gebed een duidelijk afsluitende/samenvattende rol. Alhoewel de
schriftlezing wel een terugkerende gebeurtenis is, wordt er geen specifiek gebed aan gekoppeld.
Het Gebed van voorbeden heeft geen vaste plek in de samenkomst; het komt soms één keer voor in
de dienst, soms twee keer; de ene keer voor de preek een andere keer na de preek. Dit spontane

35

opkomen van het Gebed van voorbeden onderstreept het inhoudelijke persoonlijke en ex tempore
karakter van dit gebed. Hiermee is gebed is een belangrijke component van de samenkomst en

69

vervlochten door de hele dienst, waarbij relatief veel tijd aan het bidden wordt besteed (twee keer
zo veel als in Silo).
Een kort overzicht van de ruimtelijke, relationele en tijdsgebonden aspecten in Op Doortocht staan
5

in onderstaande tabel.
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4.6
10

Reflectie vanuit de gebedstypen van Ellis

Voor een beschrijving van de typen gebed zoals genoemd in Ellis’ boek Gathering, zie Hoofdstuk
3.6 Reflectie vanuit de gebedstypen van Ellis. Deze gebedstypen zullen hieronder behandeld
worden in relatie tot de gebeden in Op Doortocht.
4.6.1

Inspired Prayer & Sincere Prayer

In Op Doortocht worden alle gebeden ex tempore gedaan en niet voorbereid. Voorbereide gebeden
15

of formuliergebeden worden niet structureel gebruikt. Tijdens het dopen is wel één keer sprake van
een vaste formulering - een gebedsregel met enkele kleine variaties - bij het Gebed voor dopen.
Verder werden de volgende Bijbelse standaardgebeden gebeden: het Onze Vader (Matt. 13), de
Priesterzegen (Num. 6) en één keer werd het Votum en Groet gebeden aan het begin van de dienst
(deze is ook opgebouwd uit Bijbelteksten).

20

4.6.2

Kingdom Prayer

Het eschatologische aspect van Kingdom Prayer komt men veel tegen bij Op Doortocht. Er wordt
tijdens de gebeden veel aan God gevraagd, waarmee de suggestie wordt gewekt dat God in de
toekomst deze situaties veranderen kan. Het bidden heeft vooral betrekking op interne relaties en
situaties, niet op materiële zaken. Tijdens voorbeden wordt God gevraagd om bijstand en kracht:
25

‘Wil U haar troosten in haar verdriet’, ‘We willen je toebidden dat Hij je zal vullen met zijn rust en
vrede’ of ‘mogen we je Zijn zegen toebidden. In je studie, maar ook in je werk en in je hele leven
en alle contacten die je zult hebben bij de mensen’. De vraag centreert zich hierbij niet zozeer op
70

verandering van de situatie, maar is meer gericht op toerusting in de situatie, door bijvoorbeeld
‘extra’: ‘kracht’, ‘zegen’ en ‘nabijheid’.
De mensen die voorbeden doen, zijn zich bewust van het feit dat men het vraagt, en tegelijk niet
5

weet of God het ook geven zal. Dit komt tot uitdrukking in zinnen als: ‘...soms niet genezen en
soms wel genezen’, ‘...natuurlijk hebben wij daar zo onze vragen bij’, ‘...soms is dat geen
lichamelijke genezing... dat snappen we dan niet’. In Op Doortocht klinkt tijdens veel gebeden een
existentiële levenshouding waarbij vele moeiten, falen, zorgen en onvermogen voor God worden
uitgesproken: ‘...dat U sterke God bent Heer, ook al ervaren we dat niet’, ‘...als Uw licht over ons

10

schijnt, kunnen wij niet overeind blijven staan’, ‘we stellen ons voor Uw aangezicht, als kleine,
zwakke en nietige mensen’ en ‘...of misschien ons lichaam gewoon zo veel moeite en pijn
ervaren.’ Met het uitspreken ervan, verwacht men van God bijstand.
Binnen Op Doortocht is veel ruimte voor voorbeden. Vaak worden voorbeden gedaan voor

15

mensen/onderwerpen uit de gemeente. In de eerste dienst zijn dit: ‘het kinderwerk, de kosters’, ‘de
kinderen... de leiding’, ‘hen die ziek zijn’. Daarnaast wordt door drie mensen voor een zieke vrouw
gebeden. In de tweede dienst zijn het: ‘de dopelingen’ (in drie verschillende gebeden) en voor
iemand die op reis gaat. In de derde dienst wordt gebeden voor: ‘de situatie rondom het gebouw’,
‘de kinderdiensten’.

20
Bij sommige voorbeden gaan de gedachten uit naar mensen buiten de kerk. In dienst 1 wordt dit
overigens niet gedaan, in dienst 2 bidt men voor: ‘vrede in en om ons heen - relaties,
vriendenkring, kerken, gezinnen en huwelijken’, ‘Wijs de weg als mensen het niet meer weten kinderen, hen die zoeken naar een baan, eten’, ‘vrede van Jeruzalem’, ‘de politici’, ‘het geslacht
25

van Abraham, Izaäk en Jakob’; in de derde dienst worden genoemd: ‘mensen die bij de dienst
hadden willen zijn’, ‘alle mensen die er (bij de zieken, MR) omheen staan’, ‘onze missionaire
werkers’, ‘de situatie in de wereld’, ‘het volk Israël’, ‘de vrede van Jeruzalem’, ‘onze broeders en
zusters, ook onder de Palestijnen en ook onder het Joodse volk’.

30

Het Koninkrijk van God komt op twee plekken naar voren:
•

danken dat we bij Uw Koninkrijk mogen horen, het Koninkrijk van God (dienst 1)

•

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid... Uw
Koninkrijk kome - uit het Onze Vader (dienst 2)

4.6.3
35

Scriptural Prayer

In Op Doortocht wordt soms letterlijk uit de Bijbel gebeden. Eén voorbeeld is het Onze Vader
(Matt. 13) en de Priesterzegen (Num. 6), beide gebeden worden samen gebeden als afsluiting van
71

een dienst. In een andere dienst zijn er het Gebed als opening (een Votum en Groet) en het Gebed
als afsluiting (een doxologie en zegenbede, die uit Bijbelcitaten zijn opgebouwd). Bij twee
gebeden komen veel allusies aan Bijbelgedeelten voor. Het eerste gebed is in de tweede dienst na
een preek en functioneert als samenvatting van de preek. Het tweede gebed wordt door dezelfde
5

persoon uitgesproken als voorbereiding op het Avondmaal. Bij de overige gebeden worden
sporadische allusies gemaakt.
4.6.4

Communal Worship

Het communale aspect is niet duidelijk aanwezig in Op Doortocht. In zijn algemeenheid kan
worden gezegd dat de “experts” op het podium staan. Er is tijdens de bezochte diensten geen
10

duidelijk gebedsdynamiek tussen “de zaal” en de mensen op het podium. Eén keer werden er
mensen uit de zaal gevraagd om te bidden; twee mensen deden dit voor een specifieke zieke en één
keer werd gezamenlijk het Onze Vader opgezegd. Bij het bidden vanaf het podium zijn ook geen
uitingen van “meebidden” gehoord, waarbij men zou kunnen denken aan het beamen van de bidder
door een kort ‘amen’ of ‘dank U Heer’ als respons, wat in evangelische kringen soms gebruikelijk

15

is.

4.7

Evangelicalisering

Met betrekking tot de evangelicale invloeden in het gebed, zoals vermeld in Hoofdstuk 4.6
Reflectie vanuit de gebedstypen van Ellis, kunnen de volgende kanttekeningen worden gemaakt, als
het gaat om het gebed bij de bezochte samenkomsten van Op Doortocht:
20

•

‘relevantie en aansluiten bij de huidige (individualistische) cultuur’ / ‘grote
cultuurgevoeligheid’ Relevantie en aansluiting zijn van toepassing bij Op Doortocht. De
individuele mens komt aan bod, maar wel op een selectieve manier. Er wordt voor enkele
individuen gebeden, een zieke, iemand die op reis ging en dopelingen, maar dit is een
selectie. Groepen als ‘de ouderen’ en ‘de zieken’ en ‘de kinderen’ worden wel als groep

25

genoemd. Er is geen selectiecriterium voor het persoonlijk genoemd worden dan behalve
de afweging van de Oudste van dienst/”Liturg” (eventueel op aangeven van gemeenteleden
voorafgaand aan de dienst). Het kindermoment kan als hedendaags worden gezien, een
persoonlijk moment met de kinderen. Verder kan worden opgemerkt dat men tijdens
gebeden af en toe op persoonlijk niveau wordt aangesproken: ‘...dat U uitnodigt een ieder

30

die U persoonlijk toebehoort’, ‘...toch kent U een ieder van ons persoonlijk uit de diepte
van onze weg’ en ‘...ook onze persoonlijke omstandigheden, ziekte moeite of zorg.’ Ook
de stilte voorafgaand aan sommige gebeden, waarbij men aandringt op een persoonlijke
schuldbelijdenis, gewetensonderzoek of een ‘zich richten tot God’, valt onder de
individualistische inslag.
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•

‘de behoefte op een zichtbare manier uiting te geven aan het werk van de heilige
Geest’ Dit zichtbaarheidsaspect is niet zichtbaar bij Op Doortocht. Zo is er bijvoorbeeld
geen uiting van spontane ‘goddelijke inspiratie’ gezien tijdens de samenkomsten. Er wordt
ook niets “geclaimd” of “geproclameerd”. De bidders zijn juist eerder voorzichtig met het

5

scheppen van concrete verwachtingen, zoals besproken in de paragraaf Kingdom Prayer.
•

‘het heil van de individuele mens’ Dit thema is niet sterk aanwezig in de gebeden bij Op
Doortocht. Specifieke referenties naar individueel toekomstig heil worden niet gemaakt. Er
wordt wel gebeden om ‘onmiddellijk’ heil in de vorm van bijstand, heling en genezing.
Van dit heil / die bijstand gaat men ook uit, af te leiden uit het vele danken.

•

10

‘anti-institutionele en anti-traditionele kerkopvatting’ Het gebed in Op Doortocht heeft
een anti-institutionele en anti-traditionele kerkopvatting. Dit komt ten eerste omdat er
weinig gebruik wordt gemaakt van voorbereide en standaard gebeden of formuliergebeden.
Ten tweede omdat men, tijdens de gebeden, nergens gewag maakt van het feit dat men
ergens bij hoort of ergens onderdeel uitmaakt van een groter geheel. Aan de andere kant is

15

er wel sprake van hiërarchie. Ten eerste qua plek, op het hoge podium gaat men voor in het
bidden en in de lagere zaal niet. Ten tweede is er, tijdens de bezochte diensten, sprake van
gender differentiatie: een kleine groep mannen op het podium die bidden tijdens de
sacramenten (doop en Avondmaal, officiële zegenbede aan het eind van de dienst) en
vrouwen die bidden voor ‘lichtere’/’pastorale’ zaken als de kinderen en een zieke.

20

4.8

Conclusie

Op Doortocht is een grote gemeente met een dienst die door een groep experts vanaf het podium
wordt geleid. De groep experts - zangleider, oudste van dienst/”liturg” en voorganger - zijn veelal
mensen die buiten de kerk ook een zekere sociale status hebben. De mensen op het podium leiden
de gemeente door de dienst heen, zij weten ook als enige hoe de dienst in elkaar zit en wat er gaat
25

gebeuren. Ondanks het niet-weten van de mensen in de zaal is er toch een bepaalde
gebedenstructuur die zich tijdens de bezochte diensten herhaalt en zo bij regelmatig bezoek
herkend kan worden. Zo komen: ‘Gebed als opening’, ‘Gebed na preek’, ‘Gebed van voorbeden’,
‘Gebed als afsluiting’ en ! als er een avondmaalsviering is ! ‘Gebed voor Avondmaal’, ‘Gebed
voor brood’ en ‘Gebed voor wijn’ elke keer voor. De bezoekers/leden doen vanuit de zaal op

30

afstand mee met de mensen op het podium; er is weinig tot geen gebedsinteractie. De afstand
tussen de mensen op het podium en de mensen in de zaal blijft groot (afgezien van twee
momenten: een kindermoment waarbij de kinderen naar voren kwamen en een keer toen twee
mensen uit de zaal mochten bidden voor een zieke vrouw).
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Schijnbaar toevallige groepen en individuen kunnen in een gebed ineens de volle aandacht krijgen:
één specifiek kindermoment met kinderen die op het podium mogen komen, één specifiek moment
met drie gebeden voor een zieke vrouw (twee gewone kerkleden en de Oudste van Dienst/”Liturg”)
en één vrouw die op reis gaat en daar op het podium een zegen voor ontvangt. Logischerwijs
5

stonden tijdens de doopdienst de dopelingen centraal. Er worden verhoudingsgewijs veel
voorbeden gedaan en gedankt.
De dienst wordt in de gebeden vermeld als een gebeurtenis waarbij men God ontmoet (of wil
ontmoeten). Tijdens deze ontmoeting spelen drie belangrijke componenten: 1) Schuld belijden en

10

onmacht, tekortkomingen erkennen, 2) God danken voor wat hij in de persoonlijke levens van
mensen doet, wat hij voor de gemeente betekent en voor de mensheid in zijn algemeenheid en 3)
voorbeden, vooral gerelateerd aan mensen die in de dienst aanwezig zijn. Dit geeft het gebed in Op
Doortocht een existentiële ondertoon en een houding van overgave (geen frustratie maar juist
berusting) door het uitdrukken van de onmacht en onkunde rond het kennen van de wil van God

15

inzake het verhoren van (voor)beden.
De gebeden laten zeker iets zien van Inspired Prayer & Sincere Prayer, kijkend naar de ex
tempore gebedscultuur. Daarnaast is er door het vele vragen en voorbidden ook sprake van
Kingdom Prayer. Een link tussen gebed en het komende, te realiseren of aanwezige Koninkrijk van

20

God wordt niet duidelijk gelegd. Evangelicale invloeden zijn ook merkbaar: individuen krijgen af
en toe een duidelijke plek en mensen worden soms op persoonlijk niveau aangesproken.
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5

HET VERHAAL VAN GEBED EN DE IDENTITEIT

Na het vaststellen van de ‘algemene menselijke activiteit’ in de voorgaande twee hoofdstukken, zal
dit hoofdstuk zich richten op de Reflectie en Methode van de gebeden uit Op Doortocht en Silo,
5

zoals gebruikelijk binnen de ‘theology as worship’.232 De gebeden zullen worden geïnterpreteerd
op vorm en inhoud, om zo ‘het verhaal van gebed’, oftewel‘ de communaal hermeneutische
overtuiging van gebed’ vast te stellen. Na het vaststellen van ‘het verhaal van gebed’ in beide
gemeenten, zullen de verhalen worden vergeleken met de behandelde baptisten-identiteit thema’s,
om vast te stellen op welke manier de gebeden bijdragen aan de baptistenidentiteit.233

10

5.1

De synthese in Op Doortocht en Silo

De derde stap binnen deze masterscriptie is ‘de synthese’: Het bepalen van het verhaal van gebed,
door het samenbrengen van de ‘liturgische feiten’234 en de ‘vorm en context analyse’235 om hiermee
communaal hermeneutische overtuiging, het verhaal van gebed, te construeren.236
15

De onderzochte gebeden drukken een morele ruimte uit, met een morele horizon (gedeelde
waarden die voor God worden uitgesproken), waarbij de samenkomende gemeenschap een dubbele
rol vervult: zij ontleent identiteit aan die morele ruimte door zich ernaar te richten; tegelijkertijd
geeft zij deze ruimte vorm door de gezamenlijke normen, waarden en overtuigingen. Uitingen
hiervan kunnen expliciet worden uitgesproken237 of impliciet worden verteld/weergegeven238. De

20

communaal hermeneutische overtuiging van gebed ontstaat in een ‘dynamiek’ tussen drie
‘partijen’. De eerste partij is de Gemeente als geheel, de tweede partij is God en de derde is de
Naasten239. Deze partijen verhouden zich op een bepaalde manier tot elkaar, zoals uitgedrukt in
onderstaand schema.

232

Hoofdstuk 1.4.2 Liturgie, Hoofdstuk 2.2.2. Liturgisch onderzoek en hoofdstuk 2.1.2.3. Communaal hermeneutisch zelfverstaan en

morele ruimte.
233

Hoofdstuk 2.1.2 Geloofsopvatting en identiteit.

234

De ‘liturgische feiten’ zijn terug te vinden in Hoofdstuk 3.4 Liturgische feiten [in Silo] en Hoofdstuk 4.4 Liturgische feiten [in Op

Doortocht].
235

De ‘vorm en context analyse’ staat in Hoofdstuk 3.5 Vorm en context analyse [in Silo] en Hoofdstuk 4.5 Vorm en context analyse [Op

Doortocht].
236

Deze onderzoeksmethode staat beschreven in Hoofdstuk 1.4.2 Liturgie.

237

Een voorbeeld van een expliciete uitspraak is: ‘wij hebben allemaal gezondigd’.

238

Een voorbeeld van een impliciete vorm zijn de voorbereide gebeden, die kunnen wijzen op zorgvuldigheid.

239

Naasten zijn: enkelingen/groepen binnen de gemeenschap of enkelingen/groepen die geen deel uitmaken van de samenkomende

gemeenschap.
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De verhoudingen tussen de onderlinge partijen in Figuur 3 - Partijen & Verhoudingen zijn
onderzocht en beschreven in de Hoofdstuk 3 Baptistengemeente Silo en Hoofdstuk 4
20

Baptistengemeente Op Doortocht. In onderstaande Tabel 7 - Verhoudingen zijn de verhoudingen
van Silo en Op Doortocht inhoudelijk samengevat en de verschillende gebedsthema’s naast elkaar
geplaatst.240

240

De inhoud van de tabel komt uit de analyse van gebeden zoals deze terug te vinden is in de Bijlagen, zie voetnootverwijzingen in de

tabel.
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Bovenstaande Tabel 7 – Verhoudingen laat een kwalitatieve indicatie van de inhoud van de
gebedsthema’s zien. Hoewel de communaal hermeneutische overtuigingen in twee verschillende
Baptistengemeenten zijn verzameld (lokale theologie), is er een zekere overlap. Deze wordt
gemarkeerd door de onderstreepte woorden. Kwantitatieve uitdrukkingen naar aanleiding van de
gebedstypen van Ellis zijn te vinden in Figuur 4 - Gebedstypen.

241

Bijlage - Silo - Wat ‘wij’ vragen en Bijlage – Op Doortocht - Wat ‘wij’ vragen.

242

Bijlage - Silo - Wat God is/doet voor ‘ons’ en Bijlage - Op Doortocht - Wat God is/doet voor ‘ons’.

243

Bijlage – Silo – Wat ‘wij’ doen’ en Bijlage – Op Doortocht – Wat ‘wij’ doen’.

244

Bijlage - Silo - Wat ‘wij’ vragen’ en Bijlage – Op Doortocht - Wat ‘wij’ vragen’, waarbij specifiek is gekeken naar de categorie

Zaken vragen voor anderen (expliciet een bede om iets).
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Binnen de Voorbeden wordt, naast de groep mensen die onderdeel uitmaakt van de gemeenschap,
ook een groep mensen geadresseerd die buiten de gemeenschap staat. Als men onderzoekt waar
10

deze groep precies uit bestaat, is te zien welke groepen/individuen aandacht krijgen, zie Tabel 8 Buitenstaanders.
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245

De getallen in de grafiek tonen afgeronde waarden, daarom kan het zijn dat de optelling van de percentages in de grafiek niet precies

op 100% uitkomt.
246

Bijlage - Silo - Bidden voor ‘buitenstaanders’ en Bijlage – Op Doortocht - Bidden voor ‘buitenstaanders’.
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De groep Buitenstaanders heeft een relatie met de Overheden en Machten waar McClendon over
spreekt.247 Zo maakt Tabel 8 - Buitenstaanders melding van slachtoffers (bijvoorbeeld: daklozen
en dwalenden) van de gecorrumpeerde structuren (bijvoorbeeld: wereld en maatschappij) waarbij
de gemeente zich, door het gebed als powerful practice, laat zien als strijder, vechter voor het
5

goede van God en herstel.
Tijdens het bidden ontstaat een situatie waarin de aanwezigen het gebed door iemand anders “in de
mond” gelegd krijgen, omdat er in wij-vorm gebeden wordt. De voorganger spreekt gebeden uit
namens de gemeente, waarin wordt verteld ‘hoe men er bij staat’, ‘wat men doet’, ‘wat men zou

10

moeten doen’, ‘wat men wil’, ‘wat men is’, ‘hoe men zou moeten zijn’ en ‘waarvoor men bij elkaar
komt’. Deze ‘in de mond gelegde woorden’ getuigen van een concrete morele horizon omdat zij
direct appelleren aan de aanwezigen, waarbij een direct zelfverstaan zich opdringt. Men is het met
het uitgesproken gebed eens of niet. Het gebed wordt door één individu, als onderdeel van de
gemeente, voor de hele gemeente uitgesproken. De hoorder zal zich hiermee vereenzelvigen of

15

zich ervan distantiëren. Onderstaand overzicht toont een aantal zaken dat naar voren komt in de
gebeden en dat de toestand van de samenkomende gemeenschap uitdrukt :
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Het ‘bidden voor anderen’ en ‘zonde/schuld belijden’ zijn onderwerpen die in beide gemeenten
25

naar voren komen als iets wat men hoort te doen tijdens de dienst (zie de onderstreepte zinnen in
Tabel 9 - Moraal). Verder zijn er veel verschillen tussen de Silo en Op Doortocht.
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Hoofdstuk 2.1.2.3 Communaal hermeneutisch zelfverstaan en morele ruimte.
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Bijlage – Silo – Moraal & Existentie en Bijlage – Op Doortocht – Moraal & Existentie.
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Naast een analyse van de inhoud van de gebeden en de onderlinge verhouding tussen de
verschillende ‘partijen’ is er ook een overtuiging die spreekt door de vorm. In dit opzicht heeft de
communaal hermeneutische overtuiging ook een fysieke component. De setting, de omgeving
waarin gebeden wordt en de verhouding van de bidder tot de mensen in de zaal, dragen allemaal bij
5

aan het verhaal van gebed. De setting is uitvoerig besproken in Hoofdstuk 3 Baptistengemeente
Silo en Hoofdstuk 4 Baptistengemeente Op Doortocht, een korte samenvatting zou er als volgt uit
kunnen zien:
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5.2

Het verhaal van gebed in Silo

Naar aanleiding van de gepresenteerde tabellen en figuren in de voorgaande paragraaf kan men
beginnen met het schetsen van het verhaal (de communaal hermeneutische overtuiging) in Silo en
15

Op Doortocht. Omdat vorm/context en inhoud van gebed beide bijdragen aan het verhaal/de
overtuiging zullen beide behandeld worden.
5.2.1

Vorm en context van gebed

De data uit Tabel 10 – Gebedsvormen laat zien dat de voorganger in Silo tijdens verschillende
gebedsmomenten bewust contact maakt met de gemeente, wat uitdrukt dat hij zich samen met de
20

gemeente in het gebed begeeft. Dit geldt voor de inhoud (bijv. de mogelijkheid van gemeenteleden
om gebedspunten in te brengen) en voor de vorm (bijv. de gebedsdynamiek tijdens Voorbeden249).
De aanwezigheid van een gedrukte liturgie geeft het gevoel dat men samen de dienst en de gebeden
249

Vooral die keren dat de gebedsregel van de gemeente in de ik-vorm werd gezongen, werd het gebed van de voorganger nadrukkelijk

vereenzelvigd met de persoonlijke bede van de aanwezigen.
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beleeft, een openheid, iedereen weet wat er speelt en wat er gaat komen. De gedrukte liturgie laat
zien dat gebed vaak een liturgisch voorbereidende functie heeft (staat in relatie tot wat erna
gebeurt). Tijdens de dienst hoort men zowel theologen en leken bidden, al wordt het overgrote deel
door de voorganger gedaan (die ook een leek kan zijn overigens). De impliciete overtuiging die
5

van voorbereide voorgangergebeden uitgaat, is dat men met iets betekenisvols bezig is. Gebed
tijdens de samenkomst is kennelijk iets dat voorbereiding vraagt, een noodzaak tot ‘zorgvuldig
ontwerp’ vereist.250 Door het besef van een ontwerp spreekt een zorgvuldigheid, ten eerste richting
God, maar ook van de voorganger naar de gemeente. Voorgangers willen kennelijk niet te veel
risico lopen op onordelijk gebed, of gebeden waarin ondoordachte dingen worden gezegd. Het

10

voorbereiden van gebed is overigens geen ‘moeten’; iedere voorganger wordt hierin vrijgelaten. De
instellingswoorden voor het brood en de wijn zijn zelfs facultatief. Deze vrijheid laat de
individuele ruimte voor eigenheid zien.
5.2.2
5.2.2.1

15

Inhoud van gebed
Verhaal van God

Het verhaal dat Silo tijdens het bidden over God vertelt, krijgt weinig kleur door de
aanspreektitels.251 Soms wordt tot de Vader gebeden, soms tot de Zoon, maar de algemene titels
Heer/Here en God worden het meest gebruikt. Af en toe worden andere titels voor de Vader en
Jezus gebruikt, verbonden met Zijn karakter of met wat Hij gedaan heeft, maar daar zit geen
eenduidig patroon in. Qua inhoud vertelt het gebed vooral een verhaal van mensen die zich richten

20

op voorbeden252 en het bevragen253 van God.254 Wat uit het vele vragen en voorbidden naar voren
komt, is dat men het idee heeft dat God acteert op gebed en dat de voorganger zich door het vragen
identificeert met de gemeente. Er lijkt tijdens het bidden ook een soort vanzelfsprekendheid te zijn:
God is er “gewoon”.255 Gods ‘persoonlijke successen in de levens van aanwezigen/mensen’
worden niet genoemd. Er worden wel veel dank- en gedenkwaardige feiten (‘aanwezig’ ‘trouw’ en

25

‘barmhartig/liefdevol’) over God genoemd, maar deze vanzelfsprekende feiten worden niet
verbonden met expliciete dankbetuigingen. 256 Dit kan statisch worden opgevat: bijv. ‘Uw liefde is
volmaakt’, maar komen in de gebeden wel concreet tot uitdrukking: ‘U zoekt wat verloren is
geraakt’. Dit dynamische beeld wordt aangevuld door het af en toe benoemen van de
250

Een Bijbeltekst die hierbij aansluit is: ‘Alles moet op gepaste wijze en in goede orde gebeuren’, 1 Kor. 14:40.

251

Hoofdstuk 3 Baptistengemeente Silo.

252

De voorbeden hebben in dit onderzoek per definitie altijd betrekking op anderen, niet de samenkomende gemeenschap in zijn

algemeenheid waar de voorganger ook deel van uitmaakt.
253

Het bevragen is een vragen voor de gemeenschap, waarbij de voorganger zichzelf als deel van de gemeenschap ziet.
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Figuur 4 – Gebedstypen.

255

Figuur 4 – Gebedstypen. Als men overigens alleen naar de bijdrage Dankzeggen van de voorgangers kijkt en het dankgebed voor

brood en wijn niet meerekent (deze werden niet door de voorganger gebeden), zakt het percentage dankzegging tot onder de 5%, dat is
een halvering.
256

Tabel 7 – Verhoudingen (Wat doet/is God).
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voorbeeldfunctie van Jezus. Hiermee komt ‘het verhaal van God’ dichtbij en wordt er een appel op
de aanwezigen gedaan. Volgens de gebeden is Jezus voorgegaan naar de Vader en is er een
opdracht Hem te volgen.257 Een expliciet eschatologisch aspect dat meerdere keren ter sprake komt
is ‘gever/Schepper van de toekomst/Koninkrijk’, Gods Koninkrijk is ten dele aanwezig en wordt in
5

de toekomst ten volle zichtbaar.
5.2.2.2

Verhaal van de gemeente

De gemeente laat door het vele vragen zien dat zij verantwoordelijk is voor zichzelf (Open
ons/maak ons ontvankelijk, Verander ons, Vergeef ons) en hierbij afhankelijk is van God (Zend uw
Geest), levend met Gods genade.258 Het bewustzijn/zelfverstaan dat door de gebeden spreekt kan,
10

door het grote aandeel van voorbeden voor buitenstaanders, worden getypeerd als bewust
verantwoordelijk voor de wereld om hen heen.259 Er is zelfs een zekere mate van urgentie het
Koninkrijk te realiseren en zich daar praktisch voor in te zetten. Het ‘bidden voor iets/iemand’
wordt hierbij vaak in verbinding gebracht met handelingen die de gelovigen zelf kunnen doen,
waarbij men een open houding aanneemt.260 Er is zelfs sprake van een doelmatige aanpak, als er

15

specifiek iets van God voor zichzelf wordt gevraagd, zodat dit gevraagde door eigen inzet weer kan
leiden tot veranderingen buiten de gemeenschap, bijvoorbeeld ‘leer ons het kwaad te keren om
ruimte te maken voor uw Rijk’. Het Koninkrijk is kennelijk iets dat door de aanwezigen
gerealiseerd kan worden, nu, hier op aarde. Avondmaal vieren is ook onderdeel van de
samenkomst. De gebeden voor het Avondmaal en de gebeden voor de brood en wijn laten zien dat

20

het Avondmaal een gedenken is en een teken van de aanwezigheid van Jezus. Hierbij wordt altijd
de koppeling gemaakt tussen het deelnemen en de praktische taak die buiten de kerk voor de
deelnemers wacht, bijvoorbeeld ‘Een warm hart om een wereld in te richten als huis voor alle
mensen’. Aan het einde van de dienst weet men zich verzekerd van Gods zegen door het zingen
van een gezamenlijke zegenbede. De Smeekbeden nemen een bijzondere rol in. De spreiding is

25

namelijk erg groot tussen de diensten onderling. Als de Schuldbelijdenis uit de eerste dienst niet
wordt meegerekend, vermindert het totaalpercentage met een factor twee. Naar aanleiding hiervan
zou men kunnen zeggen dat zowel smeekbeden als dankzeggen niet karakteristiek zijn voor de
gebeden in Silo.
5.2.2.3

30

Verhaal van de naasten

Silo is een kerk die zich in de gebeden als een voorbiddende gemeenschap presenteert, waarbij zij
kracht en bemoediging toebidden.261 De voorbeden gaan uit naar mensen die bekenden van de
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Tabel 7– Verhoudingen en Tabel 9 - Moraal.
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Tabel 7 – Verhoudingen en Tabel 9 – Moraal.
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Tabel 9 – Moraal.

260

Tabel 7 – Verhoudingen en Tabel 9 – Moraal.

261

Bijlage – Silo – Wat ‘wij’ vragen (Zaken vragen voor anderen).
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aanwezigen zijn (soms ook aanwezig in de zaal). Deze groep komt altijd uitvoerig ter sprake in de
Pastorale Mededelingen en soms in de Open Ruimte. Dit spreekt van een zorgzaam karakter.
Kennelijk zijn de mensen in Silo onderling verbonden door een verantwoordelijkheid die vraagt
elkaar in gebed te steunen als er moeiten en zorgen zijn. De groep waar voorbede voor wordt
5

gedaan strekt zich ook uit tot buiten de gemeenschap.262 De wereld strekt zich uit vanaf de
voordeur, van ‘Mensen die wij liefhebben’ naar ‘Daklozen/die niets hebben’, tot aan de uiteinden
van de ‘Wereld’. Zo weet men zich door voorbede onder andere verbonden met: een ‘wereld’, die
als gehavend en ongastvrij wordt getypeerd, ‘de universele kerk’, die verstard is, geschonden en
vol valse schijn en de ‘politiek’, die om inzicht verlegen zit. De gebeden gaan met name uit naar de

10

mensen die daar persoonlijk onder lijden, zoals ‘mensen die zoeken’, ‘daklozen’, ‘slachtoffers en
daders’, ‘depressieven’ en ‘verslaafden’. Tegenover deze ‘ongastvrije wereld’ laat Silo zich zien
als een open gemeenschap waar ieder persoon welkom is, gekend en genoemd mag worden.

5.3
5.3.1
15

Het verhaal van gebed in Op Doortocht
Vorm en context van gebed

Op Doortocht is een gemeente waar geen expliciete liturgie functioneert. De mensen komen binnen
en laat zich ‘verrassen’ door de leiding op het podium, al is er wel sprake van voorbereiding en een
soort ‘vaste gang van zaken’ (dit wordt ook wel impliciete/ongeschreven liturgie genoemd). Vanaf
het podium zijn het vooral de Oudste van dienst/”Liturg” en de Voorganger die de gebeden
verzorgen. Over het algemeen hebben deze gebeden een levendige toon en zijn geïmproviseerd. De

20

geïmproviseerde gebeden kan men als relatief ‘lang’ typeren (er wordt bijv. twee keer zoveel tekst
gebeden in Op Doortocht als in Silo). Dit suggereert misschien dat de bidder tijdens het bidden
wordt meegenomen in zijn gebed, geïnspireerd raakt. De afstand van de gemeente tot de bidder op
het podium is groot; er is ook geen moment dat de bidders op het podium zich in de richting van de
zaal bewegen. Het geluidsvolume en de akoestiek is ruim voldoende, zodat alles vanaf het podium

25

heel goed verstaanbaar is (er is ook geen galm) wat toch een gevoel van ‘dichtbij zijn’ suggereert,
en compenseert voor de afstand (mede door de zorgvuldige videoprojectie).
Er waren twee momenten waarop mensen naar het podium kwamen: tijdens een kindermoment en
bij een zegen voor iemand die op reis ging. Tijdens de doopdienst stonden logischerwijs de
dopelingen op het podium centraal. Het gebed vanaf het podium lijkt te zijn bedoeld voor

30

specifieke enkelingen die naar het podium worden geroepen en voorbehouden aan theologisch
geschoolde mannen en ‘maatschappelijk succesvolle mensen’ (in relatie tot Silo waar bijvoorbeeld
ook een ‘eenvoudige leek’ uit de kerk mag bidden voor het Brood of de Wijn). Dit is geen officieel
selectiecriterium en overigens niet meteen zichtbaar vanuit de zaal, de achtergrond van de mensen
op het podium worden niet vermeld. De gebeden hebben over het algemeen een voorbereidend
262

Tabel 8 – Buitenstaanders.
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karakter, betrekking op hetgeen erna gebeurt (behalve bij het gebed na de preek, de functie van dat
gebed is niet heel duidelijk).
5.3.2
5.3.2.1
5

Inhoud van gebed
Verhaal van God

Uit de analyse van aanspreektitels voor God komt geen duidelijk godsbeeld naar voren. De
algemene benaming ‘Heer’ werd in ongeveer de helft van de gevallen gebruikt.263 De Drie-eenheid
werd wel vaak genoemd, hoofdzakelijk tijdens de doopdienst: dit gaf deze gebeden een ‘officieel’
karakter. Inhoudelijk laten de gebeden in Op Doortocht een gemeente zien die zich vooral richt op
Danken en Voorbeden.264 Uit deze verdeling van de gebedscomponenten blijkt dat Op Doortocht

10

geen plek is waar mensen veel voor zichzelf, de gemeente als geheel, vragen (de component
Bevragen). De nadruk ligt op blijmoedig en veelvuldig dankzeggen, vaak direct gekoppeld aan
voorbeden. De gebeden waar voorbeden in voorkomen beginnen in de meeste gevallen met
dankzeggen. Dit laat een soort wisselwerking zien: God wordt eerst erkend en geëerd om wie Hij
is, daarna ontstaat ruimte om dingen aan Hem te vragen, vervolgens kan God handelen. Het laat

15

een levendige ‘dialoog’ en ‘werking’ zien tussen God en de mens. Sowieso begint het grootste deel
van de gebeden met dankzeggen. Kennelijk doet God veel en heeft Hij veel gedaan waarvoor
expliciete dank vanzelfsprekend is. Zelfs de dienst ziet men als van God ontvangen en als iets wat
ook weer expliciet aan Hem teruggegeven moet worden.265 Veel zaken die men als een gegeven
zou kunnen beschouwen, worden gezien als bijzondere gaven van Hem. Het danken blijft echter

20

niet steken in algemeenheden. Vaak wordt heel specifiek benoemd wat God heeft gedaan in de
persoonlijke levens van mensen, bijvoorbeeld: ‘Heer dank U wel dat zij U mocht leren kennen op
jonge leeftijd en dat U haar een plek heeft gegeven in de gemeente’. God zelf wordt vooral
beschreven als iemand die gekend wordt om zijn sterkte, Zijn sterven en opstaan uit de dood, en
Hij wordt vaak gedankt om wat Hij ‘allemaal voor ons gedaan heeft’.266 Daarnaast is God ook bij

25

mensen aanwezig (‘Is bij ons’/’gaat met ons mee’), geeft hen vrede en kent Hij de mensen.267 Een
God van dichtbij.
Het is een eigenheid van Op Doortocht om eigen moeiten, falen, schuld, nederigheid en
onwetendheid tegenover God uit te drukken. Dit is geen hoofdcomponent, maar is wel aanwezig in

30

het merendeel van de gebeden.268 Het expliciet uitspreken van onvermogen terwijl men weet dat
Hij dichtbij is en aanwezig, laat zien dat God ‘liefhebbend dichtbij’ is, niet schrikt of zich te goed
263

Hoofdstuk 4 Baptistengemeente Op Doortocht.
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Figuur 4 – Gebedstypen.
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Tabel 9 – Moraal.
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Tabel 7 – Verhoudingen.
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Tabel 7 – Verhoudingen.
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Bijlage – Op Doortocht – Mensbeeld – Moeiten.
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voelt, maar zich ontfermt over mensen die worstelen met het leven en hun onvermogen. Eerlijkheid
over eigen onvermogen is kennelijk iets wat Gods liefde opwerkt en zichtbaar maakt.

5.3.2.2
5

Verhaal van de gemeente

Het verhaal van Op Doortocht is dat van een gemeenschap die door het gebed vooral bezig is met
Voorbidden en Danken. Kennelijk staat de gemeente als geheel voor enkelingen die voorbeden
nodig hebben, men staat op de bres voor elkaar. Enkelen krijgen bij het bidden soms de volledige
aandacht en zo kan er minuten lang gebeden worden voor één specifiek persoon. Omdat de
gemeente relatief groot is, is er kennelijk een selectie waarbij enkelen persoonlijk deze aandacht

10

krijgen, vanwege de uniciteit of de ernst van de zaak, en anderen niet.
Danken wordt overal voor gedaan, van het ‘Danken dat we bij elkaar mogen komen’ tot ‘Dank U
dat we U mogen eren door de liederen’. Op zich zijn dit allemaal zaken die men ook kan doen
zonder God ervoor te bedanken, er is geen speciale gebedsverhoring aan voorafgegaan. Kennelijk

15

ziet men het leven en samenkomen als iets wat men ontvangen heeft en wat God persoonlijk
onderhoudt. De dankbaarheid die daarvoor wordt gegeven, drukt indirect uit dat God bemoeienis
heeft met de gewone gang van zaken. God lijkt persoonlijk betrokken. Het verlangen naar contact
wordt heel expliciet genoemd als men bijvoorbeeld bidt dat men er is om ‘Hem te ontmoeten’ en
‘bij Hem te komen’ die middag.269

20
Het samengaan van danken en het bewust zijn van eigen zwakten en onvermogens, drukt
afhankelijkheid uit. Hiermee laat Op Doortocht zien dat zij een gemeente is die midden in ‘de
storm’ van het leven staat, dingen niet begrijpend, niet perfect zijnde, dingen overkomend, vol
vragen, kortom, een existentiële houding.270 In het leven klampt men zich aan God vast, vertrouwt
25

op Zijn beloften en is men afhankelijk van Zijn voorzienigheid. Er spreekt geen duidelijke urgentie
of doel vanuit het gebed in de gemeente. Het bidden getuigt meer van een overgave, van een
existentiële worsteling die samengaat met de persoonlijke betrokkenheid van God in de levens van
mensen.!
5.3.2.3
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Verhaal van de naasten

De naasten die in Op Doortocht genoemd worden, zijn vooral de mensen die onderdeel zijn van de
samenkomende gemeenschap of mensen die daar direct omheen staan: mensen die om zieken uit
de gemeente staan, vrienden, specifieke mensen die een taak hebben tijdens de dienst.271 Dit
getuigt van een naar binnen gericht karakter, zij het wat selectief, wat op zich begrijpelijk is gezien

269

Tabel 9 – Moraal.

270

Bijlage – Op Doortocht – Mensen – Moeiten.

271

Bijlage – Op Doortocht – Bidden voor ‘Buitenstaanders’.
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de grootte van de gemeente. Wel lijkt er soms een zekere willekeur te zijn in waarvoor/voor wie
men bidt: een vraag die bijvoorbeeld op kan komen is ‘waarom wordt er wel expliciet voor “de
projectie” gebeden en niet voor de musici?’. Voor de mensen die genoemd worden tijdens de
voorbeden, wordt vooral nabijheid, zegen en bemoediging gebeden.272 De buitenstaanders, mensen
5

die geen onderdeel van de samenkomende gemeenschap zijn, die tijdens de voorbeden worden
genoemd zijn onder andere: Israël en Jeruzalem, beide kwamen twee keer ter sprake. Andere
buitenstaanders kwamen maar een keer ter sprake, bijvoorbeeld: zendelingen, medechristenen en
vrienden.273 Al zou men ook kunnen zeggen dat deze voorgenoemde buitenstaanders op een
bepaalde manier toch nog in verbinding met de gemeente staan. De enige twee genoemde groepen

10

buitenstaanders die helemaal los van de kerk staan zijn ‘wereld’ en ‘politiek’, beide werden één
keer genoemd.274

5.4

Karakterisering van de verhalen in Silo en Op Doortocht

Als men alle kernbegrippen van de verschillende verhalen in de voorgaande twee hoofdstukken
naast elkaar zetten, worden onderlinge overeenkomsten en verschillen tussen de verhalen van de
15

onderzochte gebeden van Silo en Op Doortocht als volgt zichtbaar:

272

Bijlage – Op Doortocht – Wat ‘wij’ vragen (Zaken vragen voor anderen).

273

Tabel 8 – Buitenstaanders.

274

Tabel 8 – Buitenstaanders.

86

2ASB(INB(XAD(TAOAJCIASXNNP(INB(4HSF(AB(0HBDA^D(
)*%"&

+,&-"".#"/0#&

PEITJR!STTM!WHHO!k!JEEIM!IEE!PJ!SEKER!

PEITJR!STTM!WHHO!PJ!SEKER!

WHHOKEOEPR!k!ZHOSWNFRPS!HJMUEO[!k!KEMEGEJPLWHF!

SEmI[OHWPLEEOR!k!SEL[OEG!k![EOLHHJFPQG!

FPMNOSPLXV!WHHOKEOEPREJRE!YNJXMPE!

WHHOKEOEPREJRE!YNJXMPE!

RPXVMKPQ!k!OESEFITMPS!PJMEOTXMPE!

H[!TYLMTJR!H[!VEM![HRPNI!

H[EJVEPR!k!WOPQVEPR!k!EPSEJVEPR!

MVEHFHSEJ!EJ!LNXXELWHFFE!IEJLEJ!

(

(
2ASB(INB(XAD(TAOAJCIASXNNP(INB('HJ(

)*%"&

+,&-"".#"/0#&

PL!HI!TTJ!ME!WOTSEJ!WHHO!TJREOEJ!

PL!HI!TTJ!ME!WOTSEJ!WHHO!TJREOEJ!!

!PL!TTJUEZPS!k!FPEYREWHF!k!MOHNU!

PL!TTJUEZPS!k!ITXVMPS!k!HJRHHOSOHJREFPQG!

!PL!HJL!WHHOSESTTJ!k!LMEFM!EEJ!WHHOKEEFR!

VEEYM!WEEF!WHHO!HJL!SERTTJ!\FPQREJ^!LMEOWEJ!EJ!H[LMTJRPJS]!

!SEEYM!EEJ!JPENUE!MHEGHILM!j!UTM!UPQ!JHRPS!VEKKEJ!

SEEYM!WOERE!k!VEEYM!EEJ!0HJPJGOPQG!

!d!

PL!HI!ME!RTJGEJ!!

d!

PL!HI!QEZEFY!KPQ!ME!ZPQJ!\*HR!GEJM!HJL]!

(

(
2ASB(INB(XAD(TAOAJCIASXNNP(JA('AFAABDA(

)*%"&

+,&-"".#"/0#&

KOEJSM!TJREOEJ!RHHO!SEKER!KPQ!*HR!

[FEPM!WHHO!TJREOEJ!KPQ!*HR!RHHO!SEKER!

WHEFM!EEJ!NOSEJMPE!HI!VEM!0HJPJGOPQG!

d!

VEEYM!EEJ!RHEFITMPSE!TTJ[TG!\WEOTJREO!eHJLf!HI###]!

d!

WHEFM!JHHRZTTG!WTJ!EPSEJ!PJZEM!k![OTGMPLXVE!MTTG!

d!

STTM!RE!UEOEFR!PJ!IEM!/PQJ!SEJTRE!

STTM!RE!UEOEFR!PJ!IEM!/PQJ!SEJTRE!

PL!H[EJ!JTTO!*HR^!RE!MHEGHILM!EJ!EFGTTO!

WHEFM!RTM!*HR![EOLHHJFPQG!KEMOHGGEJ!PL!KPQ!RE!IEJLEJ!

UEEM!RTM!*HR!TTJUEZPS!PL!

GHIM!KPQ!EFGTTO!HI!*HR!ME!HJMIHEMEJ!k!KPQ!6EI!ME!GHIEJ!

d!

PL!RTJGKTTO!WHHO!TFFEL!UTM!*HR!RHEM!EJ!SERTTJ!VEEYM!

d!

KEUNLM!WTJ!EPSEJ!HJUEMEJRVEPR^!YTFEJ!EJ!LXVNFR!

d!

PL!TYVTJGEFPQG!WTJ!*HR!

(

(
2ASB(INB(XAD(TAOAJCIASXNNP(INB('HJ(

5

)*%"&

+,&-"".#"/0#&

GOTXVM!k!KEIHERPSPJS!

JTKPQVEPR!k!ZESEJ!k!KEIHERPSPJS!!

!JTTO!KNPMEJ!RE!SEIEEJME!SEOPXVM!

PJMEOJ!SEOPXVM!!

!ZHOSZTTI!d!WEOTJMUHHOREFPQG!d!H[EJ!

KEZHOSR!d!LEFEXMPEY!LTIEJKPJREJR!!

,NOAP(!!(E(3NFABINDD@BT(INB(TAOAJCIASXNPAB(@B(3@PH(AB(.Z(&HHSDHKXD)!)EZE!MTKEF!SEEYM!
EEJ!LTIEJWTMMPJS!WTJ!RE!KEFTJSOPQGLME![NJMEJ!KPJJEJ!RE!SEKEREJ!WTJ!1PFH!EJ!-[!
)HHOMHXVM^!ZHTFL!KELXVOEWEJ!PJ!^>>C,.0&?(F"8(E%()%:G*@%+()*+(5%J%,(1+(S1@>!EJ!^>>C,.0&?(
F"<(E%()%:G*@%+()*+(5%J%,(1+(=4(E>>:0>-G0)(

87

Uit de voorgaande Tabel 11 – Samenvatting van gebedsverhalen in Silo en Op Doortocht kunnen
de volgende karakteriseringen van de communaal hermeneutische overtuigingen (verhalen van
gebed) worden gemaakt:
5

Karakterisering van het verhaal van gebed in Silo
Wat betreft de communaal hermeneutische gebedsovertuiging, kunnen alle gebeden tijdens de
bezochte diensten in Silo worden samengevat en gekarakteriseerd in één term: ‘strijdvaardige
herberg’. Binnen de context van het boek Op weg naar de Herberg van Jan Hendriks275 duidt dit
herberg-aspect op een open gemeenschap: ‘je mag je dus ook laten zien en horen’.276 Zo is er door

10

de Open Ruimte voor iedereen de mogelijkheid gebedsonderwerpen aan te dragen. De gedrukte
liturgie ademt laagdrempeligheid/transparantie uit, waarbij iedereen het gevoel kan hebben te
weten wat er gebeurt en wanneer welke gebeden plaatsvinden.277 Het laagdrempelige herbergaspect is fysiek zichtbaar doordat de voorganger niet op een podium staat en zich de hele dienst op
gelijke hoogte bevindt als de mensen in de zaal: soms achter een katheder, soms ernaast en ervoor.

15

Het strijdvaardigheids-aspect komt in de gebeden tot uiting door een nadruk op de opdracht van de
mensen in de gemeente. Die opdracht is om met Gods zegen de wereld te helen (de wereld buiten
de kerk wordt getypeerd als gewond en gebroken), te bidden voor de mensen buiten de kerk en
Gods Rijk praktisch gestalte te geven.

20

Liturgisch gezien heeft het gebed een voorbereidende rol. Gebed vindt plaats in relatie tot wat erna
gebeurt (Start van de dienst, Schriftlezing, Avondmaal, Einde van de dienst). Tijdens het bidden
staat de gemeente centraal, samen met de voorganger, die ordelijk en zorgvuldig bidt. Er wordt
regelmatig samen zingend gebeden. Inhoudelijk staat voorbeden doen centraal. De gemeente heeft
hierbij een brede blik en bidt zowel voor mensen binnen als buiten de kerk. Binnen de kerk beleeft

25

men intiem contact met God. God is er, Hij is aanwezig en men verwacht dat Hij zal acteren op
zaken die men aan Hem in de dienst voorlegt. Gods doen en laten is kennelijk zo vanzelfsprekend
dat daar niet expliciet voor wordt gedankt.

275

‘Jan Hendriks is tot medio 1998 universitair hoofddocent gemeenteopbouw geweest aan de theologische faculteit van de Vrije

Universiteit te Amsterdam. Als socioloog en praktisch theoloog weet hij de inzichten in de sociologie en organisatie ontwikkeling op
een inspirerende wijze te vertalen en toe te passen voor gemeenteopbouw’, (Stichting Leve de Kerk. (2013, 07 05). Jan Hendriks.
Opgeroepen op 07 5, 2013, van Stichting leve de kerk. Kijk op kerk: visie en voorbeelden: http://www.kijkopkerk.nl/visie-intheorie/jan-hendriks.html).
276

Hendriks, J. (2003). Op weg naar de Herberg. Bouwen aan een open kerk. Kampen: Uitgeverij Kok, p. 45. Over de gemeente als

herberg ook meer informatie in: Hendriks, J. (1999). Gemeente als herberg. De kerk van 2000 – een concrete utopie. Kampen:
Uitgeverij Kok.
277

Hendriks, 2003, p. 103.
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God vraagt aan de gemeente zich praktisch in te zetten voor Zijn Koninklijk, het licht vanuit de
kerk de wereld in te dragen. Het is een diaconale taak, geen missionaire die erop gericht is mensen
“naar binnen” te krijgen, maar om de vrede en goedheid van de kerk naar buiten de dragen. Men
erkent deze opdracht en vraagt zelfs specifiek om veranderd te worden, om zo deze opdracht van
5

verandering en heling effectief uit te kunnen voeren. Het Koninkrijk dat er uiteindelijk ten volle zal
komen - aan de realisatie wordt gewerkt - is een plek bedoeld voor iedereen. Een Koninkrijk met
name voor de zwakkeren in de samenleving - waar bevrijding, vrede en liefde is, een duidelijke
referentie naar McClendon’s powerful practices. In het geval van Silo zijn de powerful practices
herkenbaar in de open, gastvrije houding naar iedereen in deze gebroken wereld, om mensen die

10

daar het slachtoffer van zijn, in gebed bij God te brengen en hun lot praktisch te veranderen door
zelf de liefde en troost van God te zijn.
Karakterisering van het verhaal van gebed in Op Doortocht
De gebeden in Op Doortocht schetsen het ecclesiologische verhaal van een gemeente als ‘dankbare

15

familie’. De communaal hermeneutische gebedsovertuiging is er een van een gemeente waarin
men op het podium, als pater familias, de mensen in de zaal voorgaat in gebed. Dit beeld sluit aan
bij de gedachten van Joseph Hellerman278, die veel over de ecclesiologische familie-metafoor
schrijft, waarbij een kleine groep mensen de gemeente voorgaat, met het beeld van ‘Christians as
surrogate siblings’, als het gaat om de mensen in de zaal.279 Dit vaderlijke voorgaan van de mensen

20

op het podium krijgt een fysieke dimensie, door de hoogte van het podium en de voorbeeldfunctie
die de mensen op het podium lijken te vervullen. Op het podium gebeurt het. Tijdens de gebeden
wordt het beeld geschetst van een wereld waarin tumult heerst, een stormachtige wereld. Deze
stormen hebben hun weerslag op het gemeente-familieleven. Het verzorgende gezinsaspect van de
voorbeden vanaf het podium staat in relatie tot de stormachtigheid en alles wat men overkomt in

25

het gewone leven (waarbij men soms van een licht dualistische houding tot de “boze” buitenwereld
kan spreken). Voor de verwarrende levensstormen en de vragen die daarbij opkomen, is ruimte
binnen de gemeente; er mag getwijfeld worden. Niet overal is een pasklaar antwoord op, maar men
is er voor elkaar.280 Zorgen en verdriet worden met elkaar gedeeld en bij God gebracht, waar men
dankbaar troost en verzorgende nabijheid ervaart. God is onderdeel van de familie, Hij is dichtbij

30

en actief betrokken bij het gemeenteleven. Danken en voorbeden doen kan dan ook als het centrale
278

‘Dr. Hellerman has taught at Talbot for more than a decade and ministered in the church most of his adult life. Joe's seminary training

(at Talbot) focused on Old Testament studies, while his doctoral research at UCLA dealt with the social history of the early Christians.
’, (Talbot school of theology - Biola university. (2013, 07 05). Joseph H Hellerman. Opgeroepen op 07 05, 2013, van Talbot school of
theology - Biola university: http://www.talbot.edu/faculty/profile/joe_hellerman/).
279

Hellerman, J. H. (2009). When the church was a family: recapturing Jesus’ vision for authentic christian community. Nashville:

B&H Publishing group, pp. 41, 228.
280

‘[...] power and grace that marked the Jerusalem church: social solidarity, the sharing of material resources – in a word, the church as

a family’, (Hellerman, 2009, p. 229).
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doel van de gebeden worden getypeerd. In alle tumult van het leven is men God intrinsiek
dankbaar. God wordt gedankt voor alles wat Hij heeft gedaan. Zelfs bij zaken waar Hij
ogenschijnlijk geen actieve rol in heeft gehad, ziet men toch Zijn dragende aanwezigheid,
waarvoor dank passend is.
5
Bij het voorbeden doen staat vaak een bepaald ‘familielid’ centraal: een zieke, een reiziger, een
dopeling. Het gebed van voorbeden is naar binnen gericht, er wordt hoofdzakelijk voor de ‘eigen
mensen’ gebeden. Met het oog op de powerful practices kan men zeggen dat deze in Op Doortocht
niet naar buiten gericht zijn. Door de verzorgende, naar binnen gerichte gebedsdynamiek, lijkt de
10

powerful practice meer gericht op het vechten tegen het effect van de gecorrumpeerde Overheden
en Machten op de levens van de samenkomende gelovigen. God is hierbij een betrouwbare, sterke
en aanwezige medestander. De notie van Gods dichtbij-zijn maakt zwak, menselijk falen,
onwetendheid en schuld zichtbaar, maar in het uitdrukken van een eerlijke afhankelijkheid van
God is men verzekerd van Zijn liefde. Men is niet bang, ondanks eigen tekortkomingen. God wil

15

hen ontmoeten en men wil God ontmoeten, daar is zegen en bemoediging.

5.5

Verhalen van Silo en Op Doortocht en de relatie tot baptistenidentiteit

Nu de communaal hermeneutische overtuigingen van de Baptistengemeenten Silo en Op Doortocht
helder zijn, kan een relatie worden gelegd met de Baptistenidentiteit (de communaal
hermeneutische identiteit die ‘ontstaan’ als men zich richt tot de communale overtuiging). Dit is de
20

vierde en laatste stap in dit onderzoek.281 In Hoofdstuk 2.1.2.1 Identiteitsthema’s werd door
McClendon, De Vries, Bakker en een Manifest melding gemaakt van verschillende thema’s. Als
men hier de gebedsverhalen van Silo en Op Doortocht in probeert te passen, kan het volgende
worden gezegd:

25

Persoonlijke toewijding/geloof/navolging282
Dit thema komt in beide gemeenten voor, zij het wel met twee verschillende accenten. In Silo komt
het aan op de persoonlijke navolging. God is degene die toerust en aanspoort om aan de slag te
gaan. Mensen worden aangespoord om het Koninkrijk in deze verdeelde wereld zichtbaar te
maken. In Op Doortocht is het een geloof in de persoonlijke nabijheid van God, te midden van alle

30

moeiten en onbegrijpelijkheden van het leven. De sterke en grote God - en zo groot is dat Hij ook
niet te bevatten is - is dichtbij en men mag Hem ondanks eigen onvolkomenheden ontmoeten. In
Op Doortocht komt de persoonlijke toewijding en de beleving van Gods nabijheid nadrukkelijk tot
281

Hoofdstuk 1.4.2 Liturgie.

282

Het persoonlijke karakter van het christelijke geloof, door de doop, het priesterschap van alle gelovigen en het geloofsgetuigenis –

Vries; ‘Discipleship’, een levenslange toewijding aan Christus en een getuigenis van de gedoopte gelovige – McClendon; Navolging
van Jezus – Bakker; ‘We affirm following Jesus as a call to shared discipleship’ – Manifest, zie Hoofdstuk 2.1.2.1 Identiteitsthema’s.
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uiting in het dankzeggen, mede door het benoemen van Gods persoonlijke successen in de levens
van concrete individuen. In Op Doortocht staat zo meer het persoonlijke geloof centraal en in Silo
de persoonlijke navolging.
5

Getuigen/zending283
De zendingsgedachte en de taak in deze wereld komt vooral tot uiting in de gebeden van Silo. In de
gebeden is veel aandacht voor verschillende mensen, vooral onbekende buitenstaanders die
worstelen met het leven. In Op Doortocht wordt hier niet veel aandacht aan gegeven tijdens het
gebed. De voorbeden reiken veelal niet verder dan de mensen uit de eigen gemeenschap en de

10

mensen/groepen waar de kerk affiniteit mee heeft. Het getuigenis van het Avondmaal kwam in
beide gemeenten tot uitdrukking. Het getuigenis van de doop was alleen zichtbaar in Op Doortocht
vanwege een doopdienst, waarbij het getuigenis-aspect van het dopen meerdere malen expliciet
werd benoemd voor de relaties, vrienden en familie van de dopeling.

15

Vrijheid van geloof/keuze voor God284
In Silo komt het begrip vrijheid qua vorm tot uiting binnen vaste kaders. De gedrukte liturgie en
het bidden van de voorganger perken persoonlijke vrijheid in, met als doel de goddelijk ingestelde
ordelijkheid van de dienst te waarborgen. Wel is er persoonlijke vrijheid bij de voorgangers; zij
gaan op een eigen manier met de liturgie en de (vaste) gebeden om. Verder is er ook een vrijheid

20

om gebedsonderwerpen aan te dragen in de Open Ruimte. In Op Doortocht lijkt er qua gebedsvorm
meer vrijheid en spontaniteit te zijn. Expliciete vrijheid van geloof en keuze in God kwam
duidelijk naar voren tijdens de doopdienst in Op Doortocht, in de persoonlijke doopgetuigenissen.
Bijbel als gezaghebbend285

25

De woorden ‘Bijbel’ en ‘Woord’ komen in beide gemeenten tijdens de gebeden ter sprake, zowel
expliciet als impliciet (door allusies en citaten van Bijbelteksten). Verhoudingsgewijs werd er in
Silo meer uit de Bijbel gebeden en naar Bijbelteksten gealludeerd (ongeveer een factor twee). De
mate waarin de Bijbel werd genoemd tijdens de gebeden was verhoudingsgewijs gelijk (in Op
Doortocht wel twee keer zo veel als in Silo, maar in Silo bidt men qua aantal woorden de helft van

283

Het zendingsbevel van Jezus – Bakker; Geloofsgetuigenis/zending – Vries; ‘Mission’/’evangelism’, een echte getuige van Christus

zijn waar lijden mee gepaard kan gaan – McClendon; ‘We affirm baptism, preaching, and the Lords table as powerful signs’ – Manifest,
zie Hoofdstuk 2.1.2.1 Identiteitsthema’s.
284

Vrijheid als de leefruimte van het christelijke geloof – Vries; Vrijheid van geloof en geweten, onafhankelijkheid van de plaatselijke

gemeente – Bakker; ‘God-given freedom’/’liberationism’, een eigen vrije keuze voor God en een vrije groep gelovigen onafhankelijk
van de staat – McClendon’; ‘We affirm freedom and renounce coercion’ – Manifest, zie Hoofdstuk 2.1.2.1 Identiteitsthema’s.
285

Direct beroep op de bijbel, baptisten gaan in een ‘lijf-aan-lijf-dans’ met de bijbel door het leven – Vries; Trouw aan het Woord van

God – Bakker; ‘Biblicism’, het gezaghebbende centrum van geloof en praktijk – McClendon; ‘We affirm Bible Study in reading
communities’ – Manifest, zie Hoofdstuk 2.1.2.1 Identiteitsthema’s.
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Op Doortocht).286 De Bijbel werd hierbij niet expliciet als gezaghebbend genoemd, maar het feit
dat deze werd gebruikt gaf impliciet aan dat de gebruikte Bijbelgedeelten als gezaghebbend
werden gezien.
5

Samen dienen en veranderen287
Het aspect van het beoefenen van de gemeenschapszin wordt tijdens het bidden meer concreet
uitgedrukt in Silo dan in Op Doortocht. Het ‘samen bidden’ wordt in Silo zichtbaar door vorm en
context. Onder meer door de plek van de voorganger, het gezamenlijk biddend zingen (bij
voorbeden en zegenbede aan het einde) en de gebedscomponent bevragen, waarbij de voorganger

10

zich in het gebed onderdeel ziet van de gemeente.
Samenvattend kan men zeggen dat Silo en Op Doortocht verschillende aspecten van
baptistenidentiteit benadrukken. In Silo de persoonlijke toewijding, het getuigenis, de vrijheid van
de voorgangers in het vormgeven van de dienst, het gezag van de Bijbel door allusies en citaten

15

van Bijbelgedeelten en het gevoel van samen bidden; in Op Doortocht het persoonlijke geloof, het
getuigenis door de doop, de vrijheid van het ex tempore gebed.
Opvallend is dat de gebedscomponent Voorbeden, in beide gemeenten goed zichtbaar, binnen de
identiteitsthema’s voor Silo voor een deel onder het thema Getuigen zou kunnen vallen, vanwege

20

de naar buiten gerichte houding. Voor Op Doortocht past deze component niet duidelijk in een
thema thuis, vanwege het naar binnen gerichte karakter. Het bidden voor individuele mensen
(gemeenteleden en niet-gemeenteleden) is iets wat voor beide gemeenten moeilijk te plaatsen is
binnen een van de ‘gegeven’ identiteitsthema’s. Frappant hierbij is dat Ellis over gebed schreef dat
het bij uitstek de kernwaarde ‘belangrijkheid van aanbidding van en openstelling voor de Geest’

25

vertegenwoordigt288 , terwijl dit niet duidelijk terug te vinden is in de gebeden bij Silo en Op
Doortocht.
Maar men zou naar aanleiding van dit onderzoek kunnen zeggen dat er wellicht een thema aan de
baptistenidentiteit toegevoegd kan worden. Het feit dat in beide gemeenten de voorbede als
gebedstype zo prominent aanwezig is, laat zien dat voorbeden een niet te verwaarlozen onderdeel

30

vormen van de samenkomst en haar verhaal. De onderzochte voorbeden drukken zorgzaamheid
voor elkaar uit, het voorspraak doen voor een ander, verzoening, de bemiddeling tussen een
buitenstaander en God en het willen verzoenen van de gebroken wereld met Gods Rijk. Dit zou als

286

Bijlage - Verwijzingen naar de Bijbel tijdens het bidden.

287

Beoefening van de gemeenschapszin – Bakker; ‘Community’, het gezamenlijk delen in de dienst aan Christus – McClendon; Een

gemeenschap als een kerk typerend begrip (lokaal en bovenlokaal) – Vries; ‘We affirm a free common life in Christ in gathered,
reforming communities’ – Manifest, zie Hoofdstuk 2.1.2.1 Identiteitsthema’s.
288

Hoofdstuk 1.2 Onderzoeksinteresse en vraag.
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identiteitsthema ‘intercessie’ genoemd kunnen worden (met daarin bij Silo een accent naar buiten
en bij Op Doortocht naar binnen). Zo bekeken zou men toch kunnen spreken van één gezamenlijk
thematische bijdrage van gebed aan de baptistenidentiteit, waarbij zowel Silo als Op Doortocht een
eigen kleur aanbrengt binnen dit ene, specifieke thema.
5

93

6

CONCLUSIE

Deze masterscriptie is gestart met twee onderzoekshypothesen. De eerste was:
1. De hoog-liturgische samenkomst van de Baptistengemeente Silo in Utrecht vertelt door
middel van het gebed een ander verhaal dan de laag-liturgische samenkomst van de
5

Baptistengemeente Op Doortocht in Ede.
Het onderzoek naar het antwoord op de bovenstaande onderzoekshypothese heeft plaatsgevonden
binnen de kaders van het Liturgische onderzoek, waarbij gebruik werd gemaakt van de methodiek
van Ellis.289 Zo begon dit onderzoek met het verzamelen van de ‘liturgische feiten’290 en de ‘vorm

10

en context analyse’291, om uiteindelijk uit te komen bij de ‘synthese’292 . Uit de synthese ! de
bepaling van de communaal hermeneutische overtuiging van gebed, op basis van de feiten en de
vorm en context van de gebeden ! blijkt inderdaad dat in de twee verschillende gemeenten twee
verschillende verhalen worden verteld.

15

In Silo kan men spreken van de communaal hermeneutische gebedsovertuiging van een
‘strijdvaardige herberg’. Dit wil zeggen dat men Silo kan karakteriseren als een warme, open plek,
waar iedereen er mag zijn en welkom is in Gods aanwezigheid. Vanuit die openheid kijkt men ook
samen naar buiten, en wil men de gebrokenheid van de wereld zien en deze veranderen door zich
daarvoor toe te laten rusten.

20
Op Doortocht spreekt van de communaal hermeneutische gebedsovertuiging van een ‘dankbare
familie’. Midden in de stormen van het leven is Op Doortocht een plek waar men elkaar begripvol
ontmoet en waar men Gods aanwezigheid met expliciete dankbetuigingen viert. Het team op het
podium gaat de mensen in de zaal vaderlijk voor en toont begrip voor de moeiten van de
25

gemeentekinderen. Hierbij is speciale aandacht voor de mensen die het zeer moeilijk hebben of die
voor een specifieke taak staan.
Hoewel de verhalen in beide gemeenten verschillend zijn, is wel sprake van één duidelijke,
onderliggende gebedscomponent, die in beide gemeente dominant is: de voorbeden. Deze

30

bevinding kan in verbinding worden gebracht met de tweede onderzoekshypothese:

289

Hoofdstuk 1.4.2 Liturgie.

290

Hoofdstuk 3.4 Liturgische feiten (Baptistengemeente Silo) en Hoofdstuk 4.4 Liturgische feiten (Baptistengemeente Op Doortocht).

291

Hoofdstuk 3.5 Vorm en context analyse (Baptistengemeente Silo) en Hoofdstuk 4.5 Vorm en context analyse (Baptistengemeente Op

Doortocht).
292

Hoofdstuk 5 Het verhaal van Gebed en Identiteit.
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2. Beide verhalen brengen hun eigen kleuring aan in de baptistische identiteit.293
Als men kijkt naar het resultaat van de analyse van de gegeven thema’s rond baptistenidentiteit, is
er niet één enkel thema dat de onderzochte verhalen van gebed in Silo en Op Doortocht omvat.294
5

Alle thema’s kunnen op een of andere manier met de verhalen van gebed in verbinding worden
gebracht, waarbij Silo en Op Doortocht hun eigen kleuring aan de thema’s geven. Zo staat ‘het
persoonlijke’ in Silo meer in verbinding met ‘de navolging’ en in Op Doortocht heeft dit meer
betrekking op ‘het geloof’. Het thema ‘vrijheid’ uit zich in Silo in de momentane inbreng van
gebedsonderwerpen door de gemeente, tijdens de Open Ruimte. In Op Doortocht wordt de vrijheid

10

ingekleurd door de ex tempore gebedscultuur. In dit opzicht kan men concluderen dat de
onderzochte gemeenten inderdaad door hun eigen verhalen hun eigen kleur aanbrengen binnen de
verschillende thema’s van baptistenidentiteit. Wel zou men het gebedstype ‘voorbeden’, dat beide
gemeentes als dominant gebedstype gezamenlijk hebben, kunnen uitdrukken in een nieuw
identiteitsthema als ‘intercessie’ (een accentverschil is dat Op Doortocht zich vooral richt op

15

mensen binnen de eigen gemeenschap, waar Silo zich ook richt op mensen daarbuiten).

293

Hoofdstuk 1.3 Onderzoekshypothese.

294

Hoofdstuk 5.5 Verhalen van Silo en Op Doortocht en de relatie tot baptistenidentiteit.
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BIJLAGE - SILO - GEBEDEN

1.1

Dienst 1 - 6 mei 2012

1.1.1

Dienst 1 - Gebed als opening

Het licht brandt in ons midden. Teken van Gods aanwezigheid. Omdat wij hier niet zomaar bij elkaar
zijn. Maar omdat wij erop vertrouwen dat Hij hier is. De God die er was, de God die er zijn zal. Hij houdt ons in
Zijn handen. Genade en vrede voor jou.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren
Bijbelteksten

1.1.2

Niet voorbereid
Bij de kaars. Ogen open kijkend naar de zaal.
Voorganger, man.
God 3x
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen
* 1 Johannes 1:5 God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis.
* Matteüs 18:20 Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun
midden.
* Openbaring 1:8 ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige’
* Psalmen 63:9 Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel, uw rechterhand houdt mij vast.

Dienst 1 - Gebed als schuldbelijdenis

God, Bron van alle leven, voor al die keren van ons bestaan, dat wij gefaald hebben, vragen wij U om
vergeving Reken het ons niet aan, als wij tekortgeschoten zijn in de liefde. Gij oordeelt mild over onze
zwakheden. Uw liefde is volmaakt, en groter dan ons hart. Ontferm U over ons, God, Wees ons blijvend
nabij. Want niet om te oordelen zijt Gij gekomen, God, maar om te zoeken wat verloren is, om te bevrijden,
wie in schuld en angst gevangen zijn, om ons te redden, als ons hart ons aanklaagt. Neem ons zoals wij hier
aanwezig zijn, met heel dat zondige verleden van deze wereld. Gij zijt toch groter dan ons hart, groter dan alle
schuld. Gij zijt de Schepper van de nieuwe toekomst, een God van liefde tot in eeuwigheid. Amen.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Voorbereid
Achter katheder
Voorganger, man.
God 3x., Bron van alle leven 1x
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten

* Psalmen 36:10 want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.
* 1 Johannes 3:20 En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet
alles.
* Psalmen 90:13 Ontferm u over uw dienaren.
* Johannes 12:47 Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de
wereld te redden.

1.1.3

Dienst 1 - Gebed voor lezing

God, zonder dat wij U zien, zijt Gij aanwezig, zonder dat wij U horen, spreekt Gij Uw Woord. Zonder dat wij tot
U reiken, reikt Gij Uw hand, en deelt Gij Uw leven met ons. Wij bidden U, maak ons open en ontvankelijk,
opdat wij verstaan, wie Gij wilt zijn voor ons, door Jezus Uw Zoon, alle dagen van het leven, en in
eeuwigheid. Amen.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Voorbereid
Achter katheder.
Voorganger, man.
God 1x, Jezus 1x, Zoon 1x
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten

* 1 Johannes 4:12 Niemand heeft God ooit gezien.

1

1.1.4

Dienst 1 - Gebed voor Avondmaal

God, die ons Uw goede gaven geeft, leven en voedsel, mensen en vriendschap telkens weer opnieuw; zegen dit
brood en de beker. En geef ons een open oog en een warm hart. Een warm hart om een wereld in te richten
als huis voor alle mensen, een tafel waar niemand wordt geweerd. God, alles wacht op U vol hoop, alle
levenden vragen U om voedsel. Gij opent uw hand en wij worden verzadigd. Wij bidden U: maak ons tot
mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Leer ons verlangen naar voedsel dat niet vergaat, en
geef ons spijs dat onze laatste honger stillen kan. Jezus, Messias, in brood en wijn gedenken wij die is en was en
komen zal. Amen.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Voorbereid
Achter de Avondmaalstafel.
Spreker, man.
God 2x, Jezus 1x, Messias 1x.
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten

* Matteüs 5:6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd
worden.
* Johannes 6:27 U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat
niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf,
heeft hem die volmacht gegeven.
* Openbaring 1:8 ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’
* 1 Korintiërs 11:24 Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.

1.1.5

Dienst 1 - Gebed voor brood

Vader wij danken voor het brood als teken van Uw verbroken lichaam. Dank U dat wij het mogen delen.
Zodat wij elke dag opnieuw weer bij U kunnen beginnen. Amen.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Niet voorbereid.
Achter Avondmaalstafel.
Oudste of gemeentelid.
Vader 1x
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten

* 1 Korintiërs 11:24 ...brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie (Andere
handschriften lezen: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor jullie gebroken wordt’.). Doe dit,
telkens opnieuw, om mij te gedenken

1.1.6

Dienst 1 - Gebed voor wijn

Dank u wel Heer, dat wij hier vanmorgen mochten horen hoe Uw liefde onvoorwaardelijk is. Heer, dat
betekent dat wij er gewoon bij mogen horen. Dat U niemand uitsluit. Dat U ook door die onvoorwaardelijke
liefde voor ons bent gestorven. Heer, daar danken we U voor. Heer, en dat mogen we nu vieren, ook met de
wijn als teken voor het bloed dat voor ons gevloeid heeft. Heer, zegen het, dank U wel dat U bij ons bent.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Niet voorbereid.
Achter Avondmaalstafel.
Oudste of gemeentelid.
Heer 5x
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten

* Psalmen 117:2 zijn liefde voor ons is overstelpend, eeuwig duurt de trouw van de HEER.
* 1 Korintiërs 11: 25 Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.
Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.

2

1.1.7

Dienst 1 - Gebed van voorbeden

Allen biddend zingen: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, die mij heeft gezien, eer ik werd geboren.
Gebed 1: Gij ziet ons. Gij kent ons van haver tot gort. Gij weet wat er in ons leeft. De zorgen [...] Maar we willen
ook danken. We danken U voor het goede dat U ons geeft. Brood dat wij mogen eten. Liefde die wij mogen
delen. We zijn dankbaar voor de goede gaven die U ons geeft. Maar we willen ook bidden voor wat onze
zorgen heeft. [...] We willen bidden voor ongeloof verdriet en pijn. Want wij kunnen het vaak niet vatten.
Dat het soms zomaar afgelopen is. En we bidden U om kracht., om liefde, om warmte. Omdat Gij het zijt.
Allen biddend zingen: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, die mij heeft gezien, eer ik werd geboren.
Gebed 2: Wij bidden U voor de mensen die wij liefhebben en waar wij ons zorgen over maken. Omdat
gezondheid een groot goed is, maar net altijd vanzelfsprekend. <Naam> die in het ziekenhuis ligt [...]
<Naam> die geopereerd is en in het ziekenhuis ligt. <Naam> die niet kan wennen aan het verzorgingstehuis
waar hij tijdelijk moet logeren. Voor al die mensen die niet genoemd zijn. Waarvan wij de namen misschien
in ons hart dragen. Maar ook voor de onbekenden bidden wij.
Allen biddend zingen: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, die mij heeft gezien, eer ik werd geboren.
Gebed 3: Wij bidden U voor al die werkers in het veld die in gebieden werken waar armoede heerst, honger
heerst, ongelijkheid, geweld. Voor <Naam> en <Naam> voor <Naam>, voor de zendelingen die namens onze
Unie daar aan het werk zijn. Maar met hen zijn er zo veel mensen die zich inzetten voor gerechtigheid,
vrede en gelijkheid. Voor hen bidden wij.
Allen biddend zingen: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, die mij heeft gezien, eer ik werd geboren.
Gebed 4: Wij bidden U voor onze maatschappij. Voor een maatschappij die soms verhardt, dat wij de moed
hebben om op te staan om daar blijvend te getuigen van U. We bidden U voor politiek inzicht. Maar we
bidden vandaag ook voor onszelf. Voor dat wat in ons hart leeft. Neem ons zoals we hier zijn. Gij zijt toch
groter dan ons hart. Gij zijt toch de Schepper van de nieuwe toekomst. Zo bidden wij.
Allen biddend zingen: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, die mij heeft gezien, eer ik werd geboren.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Niet voorbereid (Voorganger) en Lied (allen).
Achter katheder.
Voorganger, man.
1. -, 2. -, 3.-, 4. Schepper 1x
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten

1. -, 2. -, 3. 4. 1 Johannes 3:20 En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet
alles.

1.1.8

Dienst 1 - Gebed als afsluiting

Allen biddend zingen: Des Heren getrouwe genade, de liefde van God onze Vader, des Heiligen Geestes
gemeenschap, zij met ons allen, zij met ons allen, zij met ons allen. Amen.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Lied
In een kring.
Allemaal zingend.
Heer 1x, God 1x, Vader 1x, Geest1 x, Drie-eenheid 1*
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten

2 Kor. 13:13 De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des
heiligen Geestes zij met u allen.
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1.2

Dienst 2 - 18 november 2012

1.2.1

Dienst 2 - Gebed als opening

Onze hulp is onze verwachting. En onze hoop is ook vandaag in de naam van Hem die hemel en aarde gemaakt
heeft. Die trouw blijft zoals Hij beloofd heeft. Die niet loslaat wat Zijn hand is begonnen in het leven van mensen.
En daarom genade en vrede, in de naam van Hem die komt in de naam van de Heer.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Niet voorbereid.
Bij de kaars. Ogen open kijkend naar de zaal, één hand zegenend omhoog.
Spreker, man.
Heer 1x
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten

* Psalmen 146:6 wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God, zijn God, die hemel en aarde
heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft, hij die trouw is tot in eeuwigheid.
* Psalmen 138:8 uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.
* 1 Korintiërs 1:3 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
* Matteüs 23:39 “Gezegend hij die komt in de naam van de Heer!”

1.2.2

Dienst 2 - Gebed voor lezing

Zo begonnen we vandaag, Here God, met de woorden van een oude Psalm. Zo geloven wij, of in elk geval dat
proberen we. We oefenen. We vieren en proberen het opnieuw onder woorden te brengen. Met de oude woorden
van het volk Israël waarmee U begonnen bent, lang geleden. Of met zingen en Psalmen van deze tijd. Om mensen
van dwang te redden om mensen opnieuw in het licht te zetten. En daarom bidden wij Here God: Laat ook
vandaag hier op deze plek en al die plaatsen waar het Woord van Leven opengaat: laat Uw Geest de valse
schijn weerstaan, onze eigen fouten en gebreken in uw licht stellen, zodat wij niet anderen oordelen, maar,
maar spreken van de grote daden, van de genade van de Vader en de Zoon. U vergeeft en U wilt genezen wat
gewond is. Dat we ook durven te spreken en in gebed brengen wat anderen heeft verwond, en wat het werk
van Uw handen schade toebrengt. Heer, open Uw Woord opnieuw voor ons, laten we de tocht maken van
Abraham, van Mozes en van de vaderen, van Christus het ware woord, die de weg wijst door de
wereldnacht. Zo bidden wij: zend uw heilige Geest, roep ons ook vandaag tot leven. Maak ons rein. Laten
wij lijken op Hem, Jezus uw Zoon. Dit vragen wij door Hem en met Hem en in Hem, die ons naar U is
voorgegaan, en die met U leeft in de eenheid van de Geest. Nu en altijd. Amen.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Voorbereid
Achter katheder.
Voorganger, man.
Heer 1x, Here God 2x, Christus 1x, Vader 1x, Zoon 2x, Jezus 1x, Geest 3x
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten

Psalmen 103,3 Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen...

4

1.2.3

Dienst 2 - Gebed van voorbeden

Gebed 1: Voor allen die zoeken, God. Mensen met lege handen. Mensen die niets hebben om zich op voor te
laten staan. Voor mensen die zoeken naar eten, naar werk, naar een veilige plek om te leven. Laten we
bidden. Laten we bidden voor mensen die geen onderkomen hebben. Die met een hongerige maag de nacht
in moeten. Voor mensen die verloren lopen. Voor mensen die zoeken naar een dak boven hun hoofd, een
plek aan tafel. Zo bidden we tot u.
Allen biddend zingen: O Lord hear my prayer, o Lord hear my prayer. When I call, answer me. O Lord hear my
prayer, o Lord hear my prayer. Lord and listen to me.
Gebed 2: We bidden voor allen die zoeken, God. Mensen met lege handen. Mensen die niets hebben. In een
wereld, in een wereld waar zoveel hardheid en onverschilligheid is. We bidden voor mensen die ten prooi
zijn gevallen aan depressie. Of mensen die verdwalen in een wereld, een schijnwereld van consumptie en
roes. Dat zij geholpen mogen worden hun ware roeping te ontdekken. Laten we bidden voor alle mensen die
zoeken naar richting en zin. Die zoeken naar God. Dat zij bemoedigd worden om door te gaan. Ook als
mensen alleen maar leegte ervaren, God geef het vertrouwen dat U zich laat vinden. We bidden voor al die
namen die hier klonken, waar we bezorgd over zijn, waar we ook zorg aan mogen geven. Heer wees hen
genadig. Zo bidden wij.
Allen biddend zingen: O Lord hear my prayer, o Lord hear my prayer. When I call, answer me. O Lord hear my
prayer, o Lord hear my prayer. Lord Listen to me.
Gebed 3: Moge zo Uw glans tot ons allen afstralen, opdat het ons zal lukken om voor elkaar, de minste en de
meeste, zo goed als God te zijn. Het kwaad te keren en ruimte te maken voor Uw Rijk waar voor iedereen een
plaats is, niemand geïsoleerd. Zo bidden we vandaag voor zowel slachtoffer als dader. Dat ze niet verstrikt
raken in hun eigen vernauwing. Laten we bidden voor hen die als misdadiger te boek staan, vanuit het besef
dat zowel misdadigheid als overmatige bestrijding ervan de fundamentele waarden aantasten. Soms
onmerkbaar, soms sluipend. Want waar ondanks alles ruimte wordt gevonden voor een nieuw begin, daar is meer
van U, God, de Eeuwige, de Barmhartige, de Nabije de Trouwe. Zo bidden wij u.
Allen biddend zingen: O Lord hear my prayer, o Lord hear my prayer. When I call, answer me. O Lord hear my
prayer, o Lord hear my prayer. Lord Listen to me.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Voorbereid
Achter katheder
Voorganger, man
1. God 1x , 2. God 3x, 3. God 2x, Heer 15x
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten

1. -,
2. Deuteronomium 4,29 Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en hem ook
vinden, als u hem tenminste met hart en ziel zoekt.
3. -

1.2.4

Dienst 2 - Gebed als afsluiting

En zo gaan we straks van hier met de genade, de vrede, de liefde en de belofte van God die er is en die was en
komen zal.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Niet voorbereid.
Achter katheder.
Voorganger, man.
God
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten

* 2 Johannes 1:3 Genade, barmhartigheid en vrede zullen bij ons zijn, van God, de Vader, en
van Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde.
* Openbaring 1:8 ‘ik ben het die is, die was en die komt’
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1.3

Dienst 3 - 2 dec. 2012

1.3.1

Dienst 3 - Gebed als opening

We zijn hier bijeen in de naam van de Heer. die hemel en aarde heeft geschapen die voor ons mensen kiest en
trouw blijft voor eeuwig. Barhartige God. U ziet om naar uw volk. U zoekt wat verloren is geraakt. En U bevrijdt
die in duisternis gevangen zit. Wij komen bij U. Zie ons aan zoals we zijn. Vol van onszelf met de last van het
verleden op onze schouders. Vergeeft ons Heer. Maak ons tot uw mensen vol van genade. Open ons naar U
en naar elkaar. Open ons naar uw toekomst. Amen.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Voorbereid
Bij de kaars. Ogen open kijkend naar de zaal.
Voorganger, man.
God 1x, Heer 2x
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten

-

1.3.2

Dienst 3 - Gebed voor lezing

Trouwe God. Van oudsher bemoedigt U Uw volk met hoopvolle beloften. En in deze tijd van Advent verlangen
wij naar licht, naar leven, voor onze wereld en voor onszelf. En nu zegt U Uw Zoon aan ons toe, Jezus onze
Bevrijder en Verlosser. Daag ons uit om Zijn boodschap waar te maken in woord en in daad. Om mensen te
worden die alles durven te verwachten van U. Open ons voor Uw toekomst van liefde, recht en vrede.
Vandaag en tot in eeuwigheid.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Voorbereid
Achter katheder.
Spreker, man.
God, 1x, Zoon 1x, Jezus 1x. Titels: Bevrijder, Verlosser
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten

-
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1.3.3

Dienst 3 - Gebed voor Avondmaal

Heer onze God. Heilige Vader. Wij komen hier samen, uw dienaars, uw kinderen, uw gemeente, en willen vieren:
het geheim van Uw heil. De komst van Uw Zoon onze Heer, Jezus Christus. Dat Hij mens is geworden, dat Hij
geleden heeft voor ons en is gestorven en dat Hij weer is opgestaan en ons is voorgegaan naar de hemel. Maar ook
bij ons wil blijven, hier op aarde. Hij is nu bij ons aanwezig, dat geloven wij. Bij het breken van het brood en het
delen van de beker.
Want in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, heeft Hij brood genomen, heeft het gebroken en gedeeld met de
woorden: neem en eet, dit is Mijn lichaam. Doe dit telkens als je aan Mij denkt. En ook na de maaltijd, nadat hij de
drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Neem en
drink allen daar uit. Doe dit en als u dit drinkt doe dit om aan mij te denken.
Heer zend Uw Geest die levend maakt, houd ons bij Uw woord en maak ons tot volgers van Uw Zoon en laat
de wereld worden tot een plaats waar allen in vrede en vreugde wonen. Nu en altijd. En hoor ons Vader, als
wij samen bidden het gebed dat Uw Zoon Jezus ons leerde.
Allen biddend: Onze Vader Die in de Hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome; Uw wil
geschiede, gelijk in de Hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze
schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de
Boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Voorbereid (voorganger) en Onze Vader (allen).
Achter Avondmaalstafel.
Voorganger, man.
Heer 3x, God, 1x, Vader 3x, Zoon 3x, Jezus 1x, Jezus Christus 1x, Geest 1x
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten

* 1 Korintiërs 11: 26 Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de
dood van de Heer, totdat hij komt.
* 1 Korintiërs 11: 23-25 ...dat de Here Jezus in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, een
brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot
mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze
beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn
gedachtenis.
* Matteüs 6, 9-13 [NBV] Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam
worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de
aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij
vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
[Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.]
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1.3.4

Dienst 3 - Gebed van voorbeden

Gebed 1. Goede God, als alles duister is willen we graag een licht zien. Dank U dat U ons perspectief wilt
geven, hoop wilt geven. Een klein beetje licht. Niet om het duister te ontkennen maar om het uiteindelijk te
verdrijven. We danken U dat U ons daarbij wil inschakelen. Dat U ons mee wilt laten doen om de wereld zo
te maken dat hij weer lijkt op uw Rijk. Uw Rijk dat zal komen. En daarom brengen wij mensen bij U. Onze
wereld, zo gehavend, zo gescheurd. Mensen rechteloos. Dat er een keer mag komen ten goede. Dat we met
velen moed mogen hebben om te werken aan een leefbare en bewoonbare wereld. Een toekomst voor allen.
Hier en overal. Zo bidden wij samen.
Allen biddend zingen: Heer, onze Heer ontferm U over ons.
Gebed 2. Heer wij willen U bidden. Voor Uw gemeente zo verstard, zo geschonden. Voor gelovigen,
ontgoocheld en niet begrepen. Geef dat er een nieuwe frisse wind mag gaan waaien. Dat we met elkaar de
durf mogen hebben om de blijde boodschap van de bevrijding en liefde daadwerkelijk gestalte te geven.
Laten wij met elkaar een klein stukje .., een klein knopje zijn als teken van Uw Rijk.
Allen biddend zingen: Heer, onze Heer ontferm U over ons.
Gebed 3. Wij bidden U voor allen die hopen op een betere toekomst. Voor mensen die teleurgesteld zijn in
dit leven, in medemensen. Dat zij kracht ontvangen om het hoofd weer op te richten, dat zij niet ten
ondergaan in pessimisme en zelfbeklag. Dat zij steun en houvast ondervinden in zorgzame mensen om hen
heen. En vreugde en levenszin mogen ervaren. Zo bidden wij samen.
Allen biddend zingen: Heer, onze Heer, ontferm U over ons.
Gebed 4. Wij bidden u voor mensen met wie wij dagelijks omgaan. Voor allen met wie wij ons in lief en leed
verbonden weten. Onze familie. Die ziek zijn. Oud. Die lasten dragen omdat hun lichaam hen in de steek
laat. Zorg dat zij niet ontmoedigd raken, door de zorgen van het leven, door de zorgen over gezondheid.
Maar dat zij kracht mogen ontvangen. Om elkaar te dragen en bij te staan. Wij bidden U voor hen die
namens ons ver weg zijn. Wij bidden U voor allen die zich inzetten voor uw Rijk. Om zo een teken van hoop
te mogen zijn in deze wereld. Zo bidden wij samen.
Allen biddend zingen: Heer, onze Heer, ontferm u over ons.
Gebed 5. God van alle tijden. Hoor ons bidden. Leg Uw vrede in ons hart. Zodat het gebeuren kan. Deze
wereld nieuw. Wij mensen elkaar tot zegen. En Gij onze God tot in eeuwigheid. Amen.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren
Bijbelteksten

1.3.5

Voorbereid (sommige zinnen niet) en lied (allen)
Achter katheder.
Voorganger, man.
1. God 1x, 2. Heer 9x, 3. -, 4. -, 5. God 2x,
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen
1. -, 2. -, 3. -, 4. -, 5. -

Dienst 3 - Gebed als afsluiting

Allen biddend zingen: Des Heren getrouwe genade. De liefde van God onze Vader. Des heilige Geestes
gemeenschap. Zij met ons allen. Zij met ons allen. Zij met on allen. Amen.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Lied
Allen
Heer 1x, God 1 x, Vader 1 x, Geest 1 x, Drie-eenheid 1x
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten

2 Kor. 13:13 De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des
heiligen Geestes zij met u allen.
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2

BIJLAGE - SILO - WAT ‘WIJ’ DOEN

Bidden (voor):
1.

En hoor ons Vader als wij samen bidden het gebed dat Uw Zoon Jezus ons lerend.

2.

Wij bidden U voor de mensen die wij liefhebben en waar wij ons zorgen over maken.

3.

we willen ook bidden voor wat onze zorgen heeft.

4.

We willen bidden voor ongeloof verdriet en pijn. Want wij kunnen het vaak niet vatten.

5.

Waarvan wij de namen misschien in ons hart dragen. Maar ook voor de onbekenden bidden wij.

6.

Wij bidden U voor al die werkers in het veld die in gebieden werken waar armoede heerst, honger heerst,
ongelijkheid, geweld.

7.

Wij bidden U voor onze maatschappij.

8.

Wij bidden U

9.

...we bidden vandaag ook voor onszelf.

10. We bidden Voor allen die zoeken,
11. We bidden voor mensen die ten prooi zijn gevallen aan depressie.
12. We bidden voor al die namen die hier klonken, waar we bezorgd over zijn, waar we ook zorg aan mogen
geven.
13. Zo bidden we vandaag voor zowel slachtoffer als dader.
14. Zo bidden wij samen.
15. Heer wij willen U bidden.
16. En daarom brengen wij mensen bij U.
17. Wij bidden U voor allen die hopen op een betere toekomst.
18. Wij bidden u voor mensen met wie wij dagelijks omgaan.
19. Wij bidden U voor hen die namens ons ver weg zijn.
20. Wij bidden U voor allen die zich inzetten voor uw Rijk.
21. Zo bidden wij samen.
22. Dit vragen wij door Hem en met Hem en in Hem,
23. Zo bidden wij zend uw heilige Geest
Danken:
1.

Maar we willen ook danken.

2.

We danken U voor het goede dat U ons geeft.

3.

We danken U dat U ons daarbij wil inschakelen.

4.

Vader wij danken voor het brood als teken van Uw verbroken lichaam.

5.

dat wij hier vanmorgen mochten horen hoe Uw liefde onvoorwaardelijk is.

6.

Heer, daar danken we U voor (dat U niemand uitsluit)

7.

(dank dat wij) wij mogen eten

8.

(dank voor) Liefde die wij mogen delen

Samenkomen:
1.

wij hier niet zomaar bij elkaar zijn.

2.

We zijn hier bijeen in de naam van de Heer.

3.

We vieren en proberen het opnieuw onder woorden te brengen.

4.

Wij komen hier samen, uw dienaars, uw kinderen, uw gemeente, en willen vieren: het geheim van Uw
heil.
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5.

Wij komen bij U.

Geloven:
1.

Zo geloven wij, of in elk geval dat proberen we.

2.

Hij is nu bij ons aanwezig, dat geloven wij.

Vertrouwen:
1.

wij er op vertrouwen dat Hij hier is.

Vergeven:
1.

wij vergeven onze schuldenaren

Hopen:
1.

onze hoop is ook vandaag in de naam van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft.

Verlangen:
1.

in deze tijd van Advent verlangen wij naar licht,

Verzadigd:
1.

wij worden verzadigd.

!
!

!
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3

BIJLAGE - SILO - WAT ‘WIJ’ VRAGEN

Zaken vragen voor anderen (expliciet een bede om iets):
Kracht
1.

Dat zij kracht ontvangen om het hoofd weer op te richten,

2.

dat zij niet ten ondergaan in pessimisme en zelfbeklag.

3.

Maar dat zij kracht mogen ontvangen om elkaar te dragen en bij te staan.

Bemoediging
1.

Dat zij bemoedigd worden om door te gaan.

2.

Zorg dat zij niet ontmoedigd raken, door de zorgen van het leven, door de zorgen over gezondheid.

3.

Dat zij steun en houvast ondervinden in zorgzame mensen om hen heen. En vreugde en levenszin
mogen ervaren.

1.

Dat zij geholpen mogen worden hun ware roeping te ontdekken.

Hulp

Vertrouwen
1.

God geef het vertrouwen dat U zich laat vinden.

Genade
1.

Heer wees hen genadig.

Niet verstrikking
1.

Dat ze niet verstrikt raken in hun eigen vernauwing.

Gezondheid
1.

Wij bidden U voor de mensen die wij liefhebben en waar wij ons zorgen over maken. Omdat
gezondheid een groot goed is, maar net altijd vanzelfsprekend.

Het goede
1.

Dat er een keer mag komen ten goede.

Moed
1.

Dat we (iedereen inclusief de gemeente) met velen moed mogen hebben om te werken aan een
leefbare en bewoonbare wereld. Een toekomst voor allen.

Frisse wind
1.

Geef dat er een nieuwe frisse wind mag gaan waaien. Dat we met elkaar de durf mogen hebben om
de blijde boodschap van de bevrijding en liefde daadwerkelijk gestalte te geven.

Een teken van hoop
1.

Dat zij zo een teken van hoop te mogen zijn in deze wereld.

Inzicht
1.

Politiek inzicht

Open ons:
1.

Open ons naar U en naar elkaar.

2.

Open ons naar uw toekomst.

3.

maak ons open en ontvankelijk,

4.

Open ons voor Uw toekomst van liefde, recht en vrede.

5.

En geef ons een open oog en een warm hart.

Verander ons:
1.

maak ons tot uw mensen vol van genade.
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2.

maak ons tot mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid.

3.

Leer ons verlangen naar voedsel dat niet vergaat, en geef ons spijs dat onze laatste honger stillen kan.

4.

maak ons tot volgers van Uw Zoon en laat de wereld worden tot een plaats waar allen in vrede en
vreugde wonen.

5.

Moge zo Uw glans tot ons allen afstralen, opdat het ons zal lukken om voor elkaar, de minste en de
meeste, zo goed als God te zijn. Het kwaad te keren en ruimte....

Vergeving:
1.

vragen wij U om vergeving Reken het ons niet aan, als wij te kort geschoten zijn in de liefde.

2.

Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn, met heel dat zondige verleden van deze wereld.

3.

Vergeeft ons Heer.

4.

Vergeef ons onze schulden

Zie ons:
1.

Zie ons aan zoals we zijn.

2.

Neem ons zoals we hier zijn.

Zijn Geest:
1.

Heer zend Uw Geest die levend maakt, houdt ons bij Uw woord en

2.

zend uw heilige Geest, roep ons ook vandaag tot leven. Maak ons rein.

Open uw Woord:
1.

Heer open Uw Woord opnieuw voor ons,

Uitdaging:
1.

Daag ons uit om Zijn boodschap waar te maken in woord en in daad. Om mensen te worden die alles
durven te verwachten van U.

Zegen voor brood en beker:
1.

zegen dit brood en de beker. Een warm hart om een wereld in te richten als huis voor alle mensen, een
tafel waar niemand wordt geweerd.

Vrede:
1.

Leg Uw vrede in ons hart.

Nabijheid:
1.

Ontferm U over ons, God, Wees ons blijvend nabij.

Kracht., om liefde, om warmte:
1.

En we bidden U om kracht., om liefde, om warmte.

Laat ons eigen fouten in Uw licht stellen:
1.

laat Uw Geest de valse schijn weerstaan, onze eigen fouten en gebreken in uw licht stellen,

!
!
!

!
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BIJLAGE - SILO - WAT GOD IS/DOET VOOR ‘ONS’

Hij is aanwezig / bij ons
1.

Teken van Gods aanwezigheid.

2.

De God die er was, de God die er zijn zal.

3.

Hij houdt ons in Zijn handen.

4.

zijt Gij aanwezig,

5.
6.

die is en was en komen zal. Amen.
Maar ook bij ons wil blijven hier op aarde.

7.

Hij is nu bij ons aanwezig.

8.

(2 keer) Des Heren getrouwe genade, de liefde van God onze Vader, des Heiligen Geestes gemeenschap,
zijn met ons allen, zij met ons allen, zijn met ons allen. Amen.

Barmhartig/Liefdevol zijn
1.

Barhartige God

2.

U ziet om naar uw volk

3.

U zoekt wat verloren is geraakt.

4.

die voor ons mensen kiest

5.

Heer, dat betekent dat wij er gewoon bij mogen horen. Dat U niemand uitsluit.

6.

Dat U ook door die onvoorwaardelijk liefde voor ons bent gestorven.

7.

Uw liefde onvoorwaardelijk is.

8.

Uw liefde is volmaakt, en groter dan ons hart.

9.

Gij oordeelt mild over onze zwakheden.

Geeft toekomst/Koninkrijk
1.

Uw toekomst van liefde, recht en vrede.

2.

Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de Hemel als op de aarde.

3.

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid

4.

Gij zijt toch de Schepper van de nieuwe toekomst.

5.

Uw Rijk dat zal komen.

6.

als teken van Uw Rijk.

7.

Gij zijt de Schepper van de nieuwe toekomst, een God van liefde tot in eeuwigheid.

8.

Dank U dat U ons perspectief wilt geven, hoop wilt geven. Een klein beetje licht.

9.

Want niet om te oordelen zijt Gij gekomen, God, maar om te zoeken wat verloren is

Trouw zijn
1.

Die trouw blijft zoals Hij beloofd heeft.

2.

Die niet loslaat wat Zijn hand is begonnen in het leven van mensen

3.

trouw blijft voor eeuwig.

4.

Trouwe God.

Is een Voorbeeld voor ons / is ons voorgegaan
1.

Laten wij lijken op Hem

2.

Hem, die ons naar U is voorgegaan, en die met U leeft in de eenheid van de Geest. Nu en altijd. Amen.

3.

Hij mens is geworden, dat Hij geleden heeft voor ons en is gestorven en dat Hij weer is opgestaan en ons
is voorgegaan naar de hemel.

Geeft wat wij nodig hebben
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1.
2.
3.

God, die ons Uw goede gaven geeft, leven en voedsel, mensen en vriendschap telkens weer opnieuw;
Gij opent uw hand en wij worden verzadigd.
Het goede dat U ons geeft. de goede gaven die U ons geeft.

Hij Vergeeft
1.

U vergeeft

2.

Zodat wij elke dag opnieuw weer bij U kunnen beginnen..

Komt ons tegemoet
1.

reikt Gij Uw hand

2.

zegt U Uw Zoon aan ons toe, Jezus onze Bevrijder en Verlosser.

Kent ons
1.

Gij kent ons van haver tot gort.

2.

Gij weet wat er in ons leeft.

Schepper zijn
1.

Hem die hemel en aarde gemaakt heeft

2.

die hemel en aarde heeft geschapen

Bevrijdt ons
1.

U bevrijdt die in duisternis gevangen zit.

2.

..om te bevrijden, wie in schuld en angst gevangen zijn, om ons te redden, als ons hart ons aanklaagt.

Werk met ons
1.

We danken U dat U ons daarbij wil inschakelen.

2.

Dat U ons mee wilt laten doen om de wereld zo te maken dat hij weer lijkt op uw Rijk.

Spreekt tot ons
1.

spreekt Gij Uw Woord.

Deelt Zijn leven
1.

deelt Gij Uw leven met ons.

Hij is Genadig
1.

genade van de Vader en de Zoon.

Hij Geneest
1.

U wilt genezen wat gewond is.

Bemoedigd ons
1.

Van oudsher bemoedigd U Uw volk met hoopvolle beloften.

Heeft heil
1.

het geheim van Uw heil.

Zijn Zoon kwam
1.

De komst van Uw Zoon onze Heer, Jezus Christus.

Ziet ons
1.

Gij ziet ons.

Is een bron
1.

God, Bron van alle leven,

Heer en God
1.

Heer onze God. Heilige Vader.

In de hemel
1.

Onze Vader Die in de Hemelen zijt,
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Is groter dan ons
1.

Gij zijt toch groter dan ons hart, groter dan alle schuld.

Is verbroken
1.

Vader wij danken voor het brood als teken van Uw verbroken lichaam.

Zijn bloed vloeide
1.

wijn als teken voor het bloed dat voor ons gevloeid heeft.

Geeft genade, vrede en liefde en belofte
1.

En zo gaan we straks van hier met de genade, de vrede, de liefde en de belofte van God die er is en die
was en komen zal.
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BIJLAGE - SILO - BIDDEN VOOR ‘BUITENSTAANDERS’

BINNEN DE KERK OF ER MEE VERBONDEN
Mensen die wij liefhebben/zorgen over hebben
1. Wij bidden U voor de mensen die wij liefhebben en waar wij ons zorgen over maken... Voor al die
mensen die niet genoemd zijn. Waarvan wij de namen misschien in ons hart dragen.
2. We bidden voor al die namen die hier klonken, waar we bezorgd over zijn, waar we ook zorg aan
mogen geven. Heer wees hen genadig. Zo bidden wij.
3. Voor allen met wie wij ons in lief en leed verbonden weten. Onze familie. Die ziek zijn. Oud. Die
lasten dragen omdat hun lichaam hen in de steek laat. Zorg dat zij niet ontmoedigd raken, door de zorgen
van het leven, door de zorgen over gezondheid.
Zendelingen
1. Wij bidden U voor al die werkers in het veld die in gebieden werken waar armoede heerst, honger
heerst, ongelijkheid, geweld. Voor <Naam> en <Naam> voor <Naam>, voor de zendelingen die namens
onze Unie daar aan het werk zijn. Maar met hen zijn er zo veel mensen die zich inzetten voor
gerechtigheid, vrede en gelijkheid. Voor hen bidden wij.
2. Wij bidden U voor hen die namens ons ver weg zijn. Wij bidden U voor allen die zich inzetten voor
uw Rijk. Om zo een teken van hoop te mogen zijn in deze wereld. Zo bidden wij samen.
De universele kerk
1. Laat ook vandaag hier op deze plek en al die plaatsen waar het Woord van Leven opengaat: laat Uw
Geest de valse schijn weerstaan
2. Voor Uw gemeente zo verstard, zo geschonden. Voor gelovigen, ontgoocheld en niet begrepen..

BUITEN DE KERK
Wereld
1.

Een warm hart om een wereld in te richten als huis voor alle mensen, een tafel waar niemand wordt
geweerd.
2. Uw Rijk dat zal komen. En daarom brengen wij mensen bij U. Onze wereld zo gehavend, zo gescheurd.
Mensen rechteloos. Dat er een keer mag komen ten goede. Een toekomst voor allen. Hier en overal.
Maatschappij
1. Wij bidden U voor onze maatschappij. Voor een maatschappij die soms verhard,
2. We bidden U voor politiek inzicht.
Mensen die zoeken
1. Voor allen die zoeken, God. Mensen met lege handen. Mensen die niets hebben om zich op voor te
laten staan. Voor mensen die zoeken naar eten, naar werk, naar een veilige plek om te leven.
2. We bidden Voor allen die zoeken, God.
Daklozen/die niets hebben
1. Laten we bidden voor mensen die geen onderkomen hebben. Die met een hongerige maag de nacht in
moeten. Voor mensen die verloren lopen. Voor mensen die zoeken naar een dak boven hun hoofd, een
plek aan tafel.
2. Mensen met lege handen. Mensen die niets hebben. In een wereld, in een wereld waar zoveel hardheid
en onverschilligheid is.
Dwalenden
1. Of mensen die verdwalen in een wereld, een schijnwereld van consumptie en roes. Dat zij geholpen
mogen worden hun ware roeping te ontdekken.
2. Laten we bidden voor alle mensen die zoeken naar richting en zin. Die zoeken naar God. Dat zij
bemoedigd worden om door te gaan. Ook als mensen alleen maar leegte ervaren, God geef het
vertrouwen dat U zich laat vinden.
Slachtoffer en dader
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1.

Zo bidden we vandaag voor zowel slachtoffer als dader. Dat ze niet verstrikt raken in hun eigen
vernauwing.
2. Laten we bidden voor hen die als misdadiger te boek staan, vanuit het besef dat zowel misdadigheid als
overmatige bestrijding er van de fundamentele waarden aantasten. Soms onmerkbaar soms sluipend
Teleurgestelden
1. Wij bidden U voor allen die hopen op een betere toekomst. Voor mensen die teleurgesteld zijn in dit
leven, in medemensen. Dat zij kracht ontvangen om het hoofd weer op te richten, dat zij niet ten
ondergaan in pessimisme en zelfbeklag.
2. Dat we ook durven te spreken en in gebed brengen wat anderen heeft verwond, en wat het werk van
Uw handen schade toebrengt.
Depressieven
1. We bidden voor mensen die ten prooi zijn gevallen aan depressie.
Onze omgeving
1. Wij bidden u voor mensen met wie wij dagelijks omgaan.
Verslaafden
1. Om mensen van dwang te redden om mensen opnieuw in het licht te zetten.
Onbekenden
1. Maar ook voor de onbekenden bidden wij.

ZELF IETS VRAGEN OM IN TE ZETTEN VOOR ANDEREN
Verander ons om...
...ruimte te maken voor uw Rijk, het Rijk realiseren
1. Geef dat er een nieuwe frisse wind (in de gemeente) mag gaan waaien. Laten wij met elkaar een
klein stukje .., een klein knopje zijn al teken van Uw Rijk
2. We danken U dat U ons daarbij wil inschakelen. Dat U ons mee wilt laten doen om de wereld zo te
maken dat hij weer lijkt op uw Rijk.
...te spreken van Gods grote daden
1. maar spreken van de grote daden, van de genade van de Vader en de Zoon.
2. dat wij de moed hebben (in de maatschappij) om op te staan om daar blijvend te getuigen van U.
...ons praktisch in te zetten
1. Dat we met elkaar de durf mogen hebben om de blijde boodschap van de bevrijding en liefde
daadwerkelijk gestalte te geven (in de gemeente).
2. Dat we met velen moed mogen hebben om te werken aan een leefbare en bewoonbare wereld.
...niet te oordelen
1. laat Uw Geest de valse schijn (in de gemeente) weerstaan, onze eigen fouten en gebreken in uw
licht stellen (nederigheid), zodat wij niet anderen oordelen, maar,
...rechtvaardig te zijn
1. Wij bidden U: maak ons tot mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid.
...het kwaad te keren
1. Het kwaad te keren en ruimte te maken voor Uw rijk waar voor iedereen een plaats is, niemand
geïsoleerd.
(onderstreept: de dingen die men vraagt om te krijgen om daarmee vervolgens zich in te zetten)
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BIJLAGE – SILO – MORAAL, EXISTENTIE
-

wat wij doen, zouden moeten doen, willen, zijn, zouden moeten zijn, waarvoor men komt -

Biddend voor anderen
1.

(zie de vele voorbeden/bevragen)

Avondmaal vierend
1.

vieren: het geheim van Uw heil. De komst van Uw Zoon onze Heer, Jezus Christus.

2.

Brood dat wij mogen eten.

3.

Dank U dat wij het mogen delen.

4.

Heer, daar danken we U voor. Heer, en dat mogen we nu vieren, ook met de wijn als teken voor het
bloed dat voor ons gevloeid heeft. Heer, zegen het, dank U wel dat U bij ons bent.

Ontvangend de genade, de vrede, de liefde en de belofte
1.

En zo gaan we straks van hier met de genade, de vrede, de liefde en de belofte van God die er is en die
was en komen zal.

2.

genade en vrede in de naam van Hem die komt in de naam van de Heer

3.

(2*) Des Heer getrouwe genade. De liefde van God onze Vader. Des heilige Geest gemeenschap. Zij met
ons allen. Zij met ons allen. Zij met on allen. Amen.

Inzetten voor het Rijk
1.

ruimte te maken voor Uw rijk waar voor iedereen een plaats is, niemand geïsoleerd.

2.

We danken U dat U ons daarbij wil inschakelen. Dat U ons mee wilt laten doen om de wereld zo te
maken dat hij weer lijkt op uw Rijk.

3.

Laten wij met elkaar een klein stukje .., een klein knopje zijn als teken van Uw Rijk.

Ons praktisch inzettend
1.

Daag ons uit om Zijn boodschap waar te maken in woord en in daad.

2.

Dat we met velen moed mogen hebben om te werken aan een leefbare en bewoonbare wereld.

3.

Dat we met elkaar de durf mogen hebben om de blijde boodschap van de bevrijding en liefde
daadwerkelijk gestalte te geven.

Open naar elkaar
1.

Open ons naar U en naar elkaar.

2.

En geef ons een open oog en een warm hart. Een warm hart om een wereld in te richten als huis voor alle
mensen,

Zonde belijdend
1.

onze eigen fouten en gebreken in uw licht stellen,

2.

vergeef ons onze schulden

Op Jezus lijkend
1.

Laten wij lijken op Hem, Jezus uw Zoon.

2.

maak ons tot volgers van Uw Zoon

Vergeving vragend
1.

Vergeeft ons Heer.
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2.

God, Bron van alle leven, voor al die keren van ons bestaan, dat wij gefaald hebben, vragen wij U om
vergeving

Niet vol van onszelf
1.

Zie ons aan zoals we zijn. Vol van onszelf met de last van het verleden op onze schouders.

Vol van genade
1.

Maak ons tot uw mensen vol van genade.

Open naar de toekomst
1.

Open ons naar uw toekomst. Amen.

God kennend
1.

Wij bidden U, maak ons open en ontvankelijk, opdat wij verstaan, wie Gij wilt zijn voor ons,

Gelovend
1.

Zo geloven wij, of in elk geval dat proberen we. We oefenen.

Verslaafden helpend
1.

Om mensen van dwang te redden om mensen opnieuw in het licht te zetten.

Zonder valse schijn
1.

laat Uw Geest de valse schijn weerstaan,

Niet oordelend
1.

zodat wij niet anderen oordelen,

Getuigen van God
1.

maar spreken van de grote daden, van de genade van de Vader en de Zoon.

Biddend voor anderen
1.

Dat we ook durven te spreken en in gebed brengen wat anderen heeft verwond, en wat het werk van Uw
handen schade toebrengt.

De weg wijzend
1.

laat we de tocht maken van Abraham, van Mozes en van de vaderen, van Christus het ware woord, die
de weg wijst door de wereldnacht.

1.

Maak ons rein.

Rein

Anderen vergevend
1.

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

Van God verwachtend
1.

Om mensen te worden die alles durven te verwachten van U.

Gericht op gerechtigheid
1. maak ons tot mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid.
Verlangend naar God
1. Leer ons verlangen naar voedsel dat niet vergaat, en geef ons spijs dat onze laatste honger stillen kan.
Dienaren
1.

Wij komen hier samen, uw dienaars, uw kinderen, uw gemeente,

Bij het Woord blijvend
1.

houdt ons bij Uw woord

Liefde delend

19

1.

Liefde die wij mogen delen.

In Gods glans staand
1.

Moge zo Uw glans tot ons allen afstralen

Nederig
1.

opdat het ons zal lukken om voor elkaar, de minste en de meeste, zo goed als God te zijn

Kwaad kerend
1.

Het kwaad te keren en

Vrede in het hart hebbend
1.

Leg Uw vrede in ons hart.

Tot zegen
1.

Wij mensen elkaar tot zegen.

Met zwakheden
1.

Gij oordeelt mild over onze zwakheden.

Met een aanklagend hart
1.

als ons hart ons aanklaagt.

Een zondig verleden
1.

Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn, met heel dat zondige verleden van deze wereld.

Elke dag opnieuw beginnend
1.

(men viert Avondmaal...) Zodat wij elke dag opnieuw weer bij U kunnen beginnen

Er bij horend
1.

Heer, dat betekent dat wij er gewoon bij mogen horen. Dat U niemand uitsluit. Dat U ook door die
onvoorwaardelijk liefde voor ons bent gestorven.
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BIJLAGE - OP DOORTOCHT - GEBEDEN

7.1

Dienst 1 - 6 mei 2012

7.1.1

Dienst 1 - Gebed als Stilte

7.1.2

Dienst 1 - Gebed als Welkom

Vader in de Hemel. Heer Jezus. Zo komen wij vanmiddag bij elkaar. Nadat het voor veel mensen echt een
feestweek is geweest, een vakantieweek, Koninginnedag gevierd. We hebben ook stilgestaan bij alle mensen die
gestorven zijn in de oorlog op 4 mei. We hebben feest gevierd op 5 mei, dat we mochten denken dat we vrij zijn in
dit land. Een paar weken geleden hebben we met elkaar een film gezien en nagedacht over Noord-Korea en
gebeden voor Noord-Korea en zo zijn er op de wereld zo veel plekken Heer, waar mensen niet zomaar bij elkaar
kunnen komen en dat was in die periode ook heel moeilijk. We willen U danken Heer, dat we in een land mogen
leven waar we zomaar bij elkaar mogen komen vanmiddag om U te ontmoeten, om iets van U te leren, om te
horen uit Uw Woord, maar ook om te zingen en te danken . En ook als het geen feestweek is geweest, omdat
ons hart, ons hoofd of misschien ons lichaam gewoon zo veel moeite en pijn ervaren. Heer, dan willen wij
bidden dat alles wat we zo met ons meedragen dat dan bij het begin van de dienst bij U mogen leggen, bij U
mogen brengen, dat wij ons hart op U mogen richten. En dat we mogen luisteren, naar George als hij gaat spreken
en de lofprijs, als we met elkaar avondmaal vieren vandaag. Heer, wilt U deze dienst zegenen. Wilt U zegenen,
alle mensen die betrokken zijn bij de dienst en voorbereidingen, het werk dat tijdens de dienst gebeurt, het
kinderwerk, de kosters, het geluid, de projectie, alle facetten. We willen het aan U opdragen Heer. Uw zegen
erover vragen. Dat doen we in Jezus naam. Amen.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Niet voorbereid.
Op het podium.
Oudste van dienst.
Vader 1x, Heer 5x, Jezus 1x Heer Jezus 1x
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten

-

7.1.3

Dienst 1 - Gebed als voorbede (kinderen)

Here God we willen bij U komen. En we willen U echt hartelijk bedanken dat we in een vrij land mogen
leven. Dat U ons bevrijd heeft van de bezetters. Dat we, zoals we hoorden van <naam>, niet meer bang
hoeven te zijn. Heer dank U wel daarvoor. Heer, we willen ook danken dat we bij Uw Koninkrijk mogen
horen, het Koninkrijk van God. En Here Jezus, dat U ons heeft bevrijd van onze zonden [...] Dank U voor
dat grote wonder. Ik wil U bidden voor de kinderen, zoals ze hier zitten, als ze zo meteen naar hun eigen
kinderdienst gaan. Wilt U ze zegenen en we weten dat U ze zegent, ook de leiding, we weten dat U met ze
meegaat op hun plek. Dat bidden we in Jezus’ naam. Amen
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Niet voorbereid.
Omringd door kinderen op het podium.
Zangleidster.
Heer 2x, God 1x, Jezus 1x, Here God 1x, Here Jezus 1x
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten
!

-
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7.1.4

Dienst 1 - Gebed als voorbede (zieke)

Gebed 1: (uit de zaal) ‘ Lieve Vader, we willen zo tot U naderen. Heer en we willen ook zo <naam> voor Uw
troon brengen. Heer, ze maakt zulke moeilijke en zware tijden door. Heer, soms natuurlijk hebben wij daar zo
onze vragen bij en die zal ze zelf ook ongetwijfeld hebben. Heer, maar we kunnen nu alleen maar vragen of
U haar wilt omringen met Uw zorg en met Uw trouw. Heer, en dat we [...] met Uw vrede die ieder verstand te
boven gaat. Wilt U dat haar schenken in haar hart en in haar ziel. Wilt U ook haar nabij zijn als het
lichamelijk zwaar is, wilt U haar troosten naar geest, ziel en lichaam. [...]
Gebed 2: (uit de zaal) Here God, we willen U danken [...] Uw zegenende hand boven haar [...] de kracht
geven die ze nodig heeft [...] Wil U haar troosten in haar verdriet [...] U bent heilig [...]
Gebed: Nog niet zo lang geleden stond <naam> hier Heer Jezus om te getuigen van U door de doop. We hebben
met elkaar een lied gezongen en ze heeft getuigd. Ze heeft getuigd dat overal waar zij heen gaat dat U daar al
geweest bent. <naam> we willen je toebidden dat je dat ook weer mag weten en dat je terug mag kijken, de
stappen die je morgen gaat zetten met de chemo, en alles wat de komende tijd op je afkomt. Dat je mag
weten dat de Here Jezus daar geweest is en dat Hij ook nu met je meegaat . We willen je toebidden dat Hij
je zal vullen met zijn rust en vrede in je hart, die elk menselijk verstand te boven gaat. Heer, U kent haar hart,
haar zorgen en haar leven. We willen U bidden Heer, of U heel dicht met haar mee wil gaan. Dat doen we niet
omdat wij dat verdienen, maar juist ook omdat we vandaag het Avondmaal met elkaar mogen vieren, willen we
weten dat U Here Jezus gestorven bent en weer bent opgestaan om een plaats voor ons te bereiden. Dat we mogen
weten dat er eeuwig leven is. En dat het daar prachtig zal zijn. Dank U wel dat U door deze dienst dat ook
<naam> mee wil geven en wilt U haar bemoedigen. In Jezus naam. Amen.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren
Bijbelteksten

7.1.5

Niet voorbereid.
Oudste van dienst/”Liturg” en twee mensen uit de zaal.
Op het podium.
Heer 7x, Vader 1x, Jezus 1x, Here God 1x, Here Jezus 3x
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen
* Fil. 4:7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in
Christus Jezus bewaren.
* Deutr. 31:6 Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn,
want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet
verlaten.’

Dienst 1 - Gebed na preek

Wij zijn een akker, Vader. De hele wereld is een akker van U. U bent de Heer van de akker. De Heer van de oogst.
En het ligt niet, ligt niet aan U, aan Uw investeringen, want U bent lankmoedig daar U niet wil dat sommigen
verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. U heeft Uzelf gegeven. U bent het levende woord geworden
Heer Jezus. Mensen hebben U aangeraakt, gezien, gehoord, beleefd. En zijn toch niet met heel hun hart en ziel tot
geloof gekomen. En wij hebben U niet gezien, hebben U niet gehoord , wij hebben U niet aangeraakt. Maar Uw
stem klinkt nog steeds. Als wij Uw woord openen en erin lezen. Uw stem klinkt nog steeds, Here, in deze tijd. Uw
zaad gaat nog steeds over Uw akker heen. En Uw diepe verlangen en liefde is dat, ook op die slechte delen, Uw
zaad toch grond zal vinden om te groeien. Heer, wat is dat een geweldige investering van U. Wij zongen “Heer ik
geef mij aan U volkomen”, mogen we dat ook doen als wij Uw Woord lezen. Neem ons mee, Here. Geef ons die
discipline en tijd om [...] In Jezus naam. Amen.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren
Bijbelteksten

Niet voorbereid.
Voorganger.
Op het podium achter katheder.
Heer 6x, Vader 1x, Jezus 2x, Heer van de akker 1x, Heer van de oogst 1x
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen
* 2 Petr. 3:9 maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch
dat allen tot bekering komen
* Joh. 1:14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond
* 1 Joh. 1:1 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien
en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat
leven is.
* Referenties naar de Gelijkenis van de Zaaier uit Matt. 13 (is over gepreekt)
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7.1.6

Dienst 1 - Gebed als stilte

7.1.7

Dienst 1 - Gebed voor Avondmaal

Wij gedenken de Heer Jezus als onze Verlosser, Koning en Bevrijder. Wij prijzen U als onze Koning. Als onze
Redder. Als onze Vriend. Als degene die Zichzelf heeft gezaaid in deze wereld. Zelfs tot in de dood is
gegaan, is gestorven, begraven. En hij is opgestaan, zoals ook zaad sterft en openbarst tot nieuw leven. Wat
bent U groot en wij prijzen U daarvoor. Wij danken U dat wij aan Uw tafel mogen komen en dat U
uitnodigt, een ieder die U persoonlijk toebehoort. Een ieder die Uw woord heeft gehoord en het heeft
verstaan, en ook bereid is te laten leven in zijn leven, het te laten wortelen in zijn leven. Een ieder die zoekt
om U te verheerlijken in het dragen van vrucht. Here, zo is Uw maaltijd ook. Wij prijzen U. We zegenen U
[...] Maak het tot een verkondiging van ons hart aan ons leven tot eer en verheerlijking van Uw werk. In
Jezus naam. Amen. Amen.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Niet voorbereid.
Achter de Avondmaalstafel.
Voorganger.
Heer 1x, Jezus 1x , Here Jezus 1x, Verlosser 1x, Koning 2x, Bevrijder 3x, Redder 1x, Vriend 1x
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten

* Referentie naar de Gelijkenis van de Zaaier uit Matt. 13 (is over gepreekt)
* Joh. 12:24 Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het
één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.
* Jak. 1:25 niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt
geluk ten deel, juist om wat hij doet.

7.1.8

Dienst 1 - Gebed voor brood

Heer Jezus een maand geleden hebben we nog het Paasfeest met elkaar gevierd. Mochten we vieren dat U de dood
heeft overwonnen. We hebben er ook aan gedacht dat U Uw lichaam gegeven heeft voor ons dat verbroken werd.
En vandaag doet U het appel aan ons, gewoon, om, onder andere ten minste vandaag, om tijd apart te zetten, te
selecteren en te investeren om te lezen in Uw woord en het toe te passen in ons leven. Hoe moeilijk kan dat zijn.
En tegelijkertijd, ja, is dat blijkbaar zo moeilijk. Here, daarom belijden wij ook onze schuld, ons falen
daarin. Dat het zo vaak niet lukt. Dat maakt ons extra dankbaar o Heer, dat wij elke keer weer bij U terug
mogen komen. En dat wij onze schuld mogen belijden en mogen vragen of U het wilt vergeven. Wilt U ook
Heer, door het breken van het brood en het nemen van het brood ons ook bewust worden weer van de keuze
dat wij U willen volgen. Dank U wel, dat we zo het avondmaal met elkaar mogen vieren. In Jezus naam.
Amen.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren
Bijbelteksten

Niet voorbereid.
Achter de Avondmaalstafel.
Oudste (Oudste van dienst/“Liturg”)
Heer 3x, Jezus 1x, Here Jezus 1x
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen
-
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7.1.9

Dienst 1 - Gebed voor wijn

Heer Jezus wat is het bijzonder als we bij het drinken van de wijn die Uw bloed symboliseert. U die Zichzelf
helemaal heeft gegeven. Heer, want ja, daar kunnen wij gewoon niet bij. Dank U wel voor dat offer, voor die
genade. Heer en door Uw striemen, de striemen van Uw bloed is onze genezing gekomen Heer, geworden
zoals in Uw woord staat. Soms is dat geen lichamelijke genezing [...] zoals we dat zien [...] bij <naam> en bij
anderen, Heer dat snappen we dan niet, dan mogen we weten, erop vertrouwen dat genezing in Christus hier
is en doorwerkt in ons mens-zijn [...] daar willen we U voor prijzen. We willen dat we sterkt mogen worden
als we de wijn nemen [...] hongerig te worden door Uw woorden te lezen en dicht bij U te blijven [...]
Christus in ons leven, om Jezus wil.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren
Bijbelteksten

Niet voorbereid.
Achter de Avondmaalstafel.
Oudste
Heer 4x, Jezus 1x, Christus 2x, Here Jezus 1x
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen
* Jes. 53:5 Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.

7.1.10 Dienst 1 - Gebed als afsluiting
Wij danken U, Vader in de hemel, als we in deze dienst weer mogen weten dat U er bent. Dat U ons wil
ontmoeten als Uw kinderen en dat U ons wil meenemen en vormen, kneden. en ons wil opbouwen om
gelukkig te zijn in U. En dat gaat uit boven de omstandigheden waarin we zijn. Dat begrijpen we niet.
Vandaar dat Uw woord ook spreekt over een vrede die alle verstand te boven gaat en daar verlangen we
naar, daar bidden we om voor elkaar. Met name voor de mensen in ons midden die ziek zijn die worstelen,
die strijden. Heer en dan zei [...] mooi [...] gebed om vrede [...] Heer, ja, we stellen ons voor Uw aangezicht, als
kleine zwakke en nietige mensen die nodig hebben opgetild en gedragen te worden, op onze voeten gezet te
worden die het nodig, hebben om ons hart, ja, geopend te laten worden voor u. En geeft U [...] als Uw
kinderen intieme omgang met U te hebben [...] zegen ons daarin, zegen ons als we van hier gaan. Here, ga
met ons en stel ons tot een zegen. De liefde van God de Vader, en de genade van Jezus Christus de Zoon en de
onmisbare gemeenschap van de heilige Geest is en blijft met ons [...] Halleluja, amen.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren
Bijbelteksten

Niet voorbereid.
Voorganger
Achter katheder.
Vader 1x, Heer 3x, God 1x, Jezus Christus 1x, Drie-eenheid 1x
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen
* Fil. 4:7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in
Christus Jezus bewaren.
* 2 Kor. 13:13 De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des
heiligen Geestes zij met u allen.
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7.2

Dienst 2 - 18 november 2012

7.2.1

Dienst 2 - Gebed als stilte

7.2.2

Dienst 2 - Gebed als welkom

Dank U hemelse Vader, dat wij U Vader mogen noemen en dat we bij U mogen komen, ook deze middag.
Met vier dopelingen die Uw dood willen volgen in de doop. Heer, daar zijn we dankbaar voor. Ook voor de
mensen die te gast zijn. Heer, zo komen we als gemeente, en ons allen, komen we voor Uw aangezicht en vragen
Uw zegen over deze middag. Heer, we willen U danken ook voor dit samenzijn, dat er muziek is, dat we U
mogen eren door de liederen heen, dat zo meteen getuigenissen zijn, dat het doopmoment ook daar weer is.
We bidden voor de dopelingen, Heer, wil U rust geven, dat ze volledig en vrij mogen vertellen wie U bent in
hun leven. Heer, zo willen we de hele dienst bij U terugbrengen. En mogen we onder de belofte dan ook, Heer,
deze middag ingaan. Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer. Hij die alles maakt en [...] we danken
U Heer voor Uw genade en vrede, van U God de Vader, door Uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Niet voorbereid.
Op het podium.
“Liturg”
Vader 3x, Heer 8x, God 2x, Jezus Christus 1x, Zoon 1x, Geest 1x, Drie-eenheid 1*
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten

-

7.2.3

Dienst 2 - Gebed voor dopen

DOOPGEBED 1 <naam 1> Als dienstknechten van God dopen we jou op grond van het volbrachte werk van
Jezus Christus, na je eigen getuigenis gehoord te hebben. In de naam van de Vader, in naam van de Zoon en in de
naam van de heilige Geest. Amen.
DOOPGEBED 2 <naam 2> Als dienstknechten van God mogen wij je dopen op grond van het volbrachte werk
van Jezus Christus, na jouw getuigenis gehoord te hebben. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de heilige
Geest. Amen,
DOOPGEBED 3 <naam 3> Als dienstknechten van Jezus Christus dopen we jou op grond van het volbrachte werk
van Jezus Christus, na je eigen getuigenis gehoord te hebben. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon
en in de Naam van de heilige Geest. Amen.
DOOPGEBED 4 <naam 4> Als dienstknechten van God mogen wij je dopen op grond van het volbrachte werk
van Jezus Christus, na jouw getuigenis gehoord te hebben. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de heilige
Geest. Amen.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Niet voorbereid, wel formuliergebed
In het doopvont.
Oudsten
God 3x, Jezus christus 5x, Geest 4x, Vader 4x, Zoon 3x, Drie-eenheid 4*
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten

-

25

7.2.4

Dienst 2 - Gebed na het dopen

Vader Heer God, Heer Jezus, dank U wel dat we vandaag mochten dopen, dat we mogen laten zien dat
mensen voor U kiezen. Voor henzelf, als mijlpaal in hun leven. Voor de mensen die hier aanwezig zijn, die het
terugzien, maar ook naar de tegenstander. We willen danken dat U de overwinnaar bent. Dat wij, Here Jezus,
elke keer bij U mogen terugkomen. Ook na deze dag. Het is geen garantie dat alles nu makkelijker zal gaan.
Maar we hebben wel weer een mijlpaal gezet, waarop we mogen terugkijken op Uw overwinning. Heer, wilt U zo
deze dienst zegenen, ook de dopelingen, en we willen bidden Heer, dat er nog vele zullen volgen. In Jezus
naam. Amen.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Niet voorbereid.
In het doopvont.
Oudste
Heer 2x, Vader 1x, Heer God 1x, Jezus 1x, Heer Jezus 2x
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten

-
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7.2.5

Dienst 2 - Gebed als zegen na dopen

PERSOONLIJKE ZEGEN NA HET DOPEN 1. Ja Heer, als we zo mogen bidden voor de dopelingen dan
zijn we alleen maar dankbaar. Dan zijn we dankbaar voor <naam 1>, omdat zij getuigd van [...] Heer dank
U wel dat u, dat zij U mocht leren kennen op jonge leeftijd en dat U haar een plek heeft gegeven in de
gemeente samen met haar man en haar kinderen. Heer dank U wel dat, ja, dat zij, ook openstaat voor Uw
bijzonder leiding net als <naam>. Heer dat zij zo door haar eigen kind gewezen werd op wat U van haar zou
willen, namelijk de doop. En dank U wel dat ze daar ook gehoor aan heeft gegeven en dat ze zeker is wie U
voor haar bent. [...] en de doop die zij heeft ondergaan. En zo willen we ook nu voor haar bidden we bidden
om Uw zegen. Heer wilt ook zo de komende tijd met haar zijn. Haar kracht geven als dat nodig is. Haar rust
geven als dat nodig is. Gewoon geven wat zij nodig heeft op de plek waar ze is. Heer we willen U zo bidden
en we bidden om een zegen in de naam van de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest. Amen
PERSOONLIJKE ZEGEN NA HET DOPEN 2. Vader in de hemel, we willen ook zo bij U komen met <naam
2> we willen U danken dat zij de stap heeft gemaakt U te volgen in het watergraf. En <naam 2> het was ook
zo in het lied dat je had uitgekozen na de doop, waarin staat dat je mag rusten in de trouw van God. Het kwam ook
zo naar voren in het getuigenis van <naam>. Dat willen we ook bidden op de levensweg en de stormen die
misschien nog zullen komen, samen met <naam>, blijven rusten in de trouw van God. Dat je mag weten [...]
en trouw een rots die niet zal wankelen. <naam> zo mogen we je ook zegenen in de naam van de Vader, de
Zoon en de heilige Geest. In je werk, in het contact met de mensen om je heen. Een licht [...] en een getuige
van U, om Jezus’ wil. Amen.
PERSOONLIJKE ZEGEN NA HET DOPEN 3. Vader in de hemel, zo mogen we U zo ontzettend danken
dat U <naam> vandaag gebruikt hebt om te getuigen van U. Ze vond het spannend om een keuze te maken,
maar daarna wist ze het zeker. Heer dank U wel dat ze zo veel dingen heeft meegemaakt en bevestigt dat U de
almachtige grote God bent. [...] soms niet genezen en soms wel genezen heeft ze ook heel veel gezien en
meegemaakt en bovenal Uw rust en Uw vrede ervaren. Wetende dat U alles in Uw hand heeft en dat het niet gaat
om dit leven maar het leven dat U voor ons klaar hebt liggen. En daarom <naam> mogen we je Zijn zegen
toebidden. In je studie, maar ook in je werk en in je hele leven en alle contacten die je zult hebben bij de
mensen, dat je van Hem mag blijven getuigen. We mogen je toebidden, de zegen van de Vader, en de Zoon
en de heilige Geest, in Jezus’ naam. Amen.
PERSOONLIJKE ZEGEN NA HET DOPEN 4. Heer U bent zo almachtig groot. En toch kent U een ieder van
ons persoonlijk uit de diepte van onze weg. U heeft vier mensen vandaag op het podium laten staan en hun verhaal
laten te vertellen en een ieder heeft daar zijn eigen relatie in ontwikkeld. Zo ook <naam> in de periode dat ze
eigenlijk dacht stappen van U af te zetten heeft U haar heel dicht naar U toe getrokken. En nu weet ze het zeker
en is ze U daar ontzettend dankbaar, voor alles wat U haar geeft. Ook dat ze daar vandaag van mocht
getuigen en wilt U dat ook gebruiken. <naam> we willen ook jou daarom zijn zegen toebidden. In je leven
en in relaties. En dat je elke keer beschikbaar mag zijn om te danken voor wat Hij geeft. Maar ook het
getuigen van vertrouwen als er stormen gaan komen in je leven. En zoals we vandaag ook hebben gehoord,
die gaan komen. Dat Hij je dan vast mag houden. In je relatie met <naam> met ouders, je familie, je
vrienden en ieder die je tegen gaat komen. We bidden je Zijn zegen toe, in de naam van de Vader, en de
Zoon en de heilige Geest. Amen.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren
Bijbelteksten

Niet voorbereid.
Op het podium.
Oudsten
Heer 8x, Vader 6x, Zoon 4x, Geest 4x, God 3x, Drie-eenheid 4 *
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen
1. 2. Psalm 32:3 Gij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen
3. ‘rust en vrede’, komen wel voor in die combinatie maar de allusie is heel vaag.
4. -
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7.2.6

Dienst 2 - Gebed van voorbeden (reiziger)

Vader in de hemel, zo willen we bij U komen met <naam>. Heer laten we [...] ze heeft zo veel inzet voor de
mensen in Suriname, voor de mensen van [...] die zelf zo veel hulp nodig hebben. En zij wil dan een steun zijn.
Heer, wilt U zo met haar zijn, al bij de reis, zelfs ook bij de voorbereiding van de reis. Heer, dat ze mag
weten dat U met haar gaat. Dat ze niet alleen gaat, maar dat U daarbij bent. En dat U ook elk moment van
de reis, elke periode daar met haar bent. Heer, wilt U haar beschermen, zo beschermen en bewaren en haar
kracht geven en rust als ze dat nodig heeft. En wilt U ook haar datgene geven wat ze nodig heeft, om uit te
delen aan de mensen om haar heen. Heer, zo zijn we U dankbaar voor onze zuster die zo op pad gaat. We
dragen haar aan U op. We bidden om Uw zegen in de naam van de Vader, de Zoon, en de heilige Geest.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Niet voorbereid.
Op het podium.
Oudste
Vader 2x, Heer 5x, Zoon 1x, Geest 1x, Drie-eenheid 1*
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten

-

7.2.7

Dienst 2 - Gebed als afsluiting

Heilige Vader, dank U wel voor deze dienst. [...] Dank voor Uw vrede. Dank U voor de genade in Uw Zoon
Jezus Christus. Dank U voor de diepere betekenis [...] omdat U het bent. U hebt alles in Uw handen. Deze
wereld is van u. Alle mensen zijn eigenlijk van u. Heer, help ons om bij ons smachten te komen. Naar
verlangen, naar vrede, naar gerechtigheid. In en om ons heen. Mensen zijn onderweg. Pelgrims. Zoekend,
soms naar de zin [...] aan Uw hand. Heer, leidt ons. We bidden voor vrede in en om ons heen. In onze
relaties. In onze vriendenkring. In kerken. In gezinnen. In huwelijken. Here God, schenk Uw vrede. Wijs de
weg als mensen het niet meer weten. Heer, voor zo veel gezinnen waar kinderen in het nauw zijn. Hier en
ver weg. Kinderen die zoeken, naar hun ouders zoeken. Zoeken naar wegen, zoeken naar een baan, zoeken
naar eten. Heer, we bidden voor de vrede van Jeruzalem. [...] Heer, zegen de wijsheid van politici die
tegenover elkaar staan. Die bang zijn. Bang voor wat het allemaal teweeg kan brengen. En als er dan oorlog
uitbreekt. We bidden voor het geslacht van Abraham, Izaäk en Jakob. De vrede van Jeruzalem die de vrede
van de wereld is. Jezus Christus Vredestichter, kom spoedig.
Allen biddend: Onze Vader Die in de Hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome; Uw wil
geschiede, gelijk in de Hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze
schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de
Boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De HERE zegene U
en behoede u; de HERE doe Zijn aangezicht over U lichten en zij U genadig; de HERE verheffe Zijn aangezicht
over U en geve U vrede.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Niet voorbereid.
Op het podium.
Voorganger
Vader 3x, Zoon 1x, Jezus Christus 2x, Heer 8x, Here God 1x, Vredestichter 1x
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten

* Psalm 122:6 Vraag om vrede voor Jeruzalem
* Openb. 22:20 ‘Ja, ik kom spoedig!’
* Matt. 6, het Onze Vader
* Numeri 6, de Priesterzegen
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7.3

Dienst 3 – 2 December 2013

7.3.1

Dienst 3 – Gebed als Stilte

7.3.2

Dienst 3 – Gebed als welkom

Ook deze middag mogen we weer bij elkaar komen in de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft,
onze Schepper. Hij die trouw is en trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat Zijn hand
begon. Genade en vrede zij U van God de Vader en Jezus Christus onze Heer, in en door de heilige Geest. Amen
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Niet voorbereid.
Op het podium.
Voorganger en Oudste van Dienst/”Liturg”
God 1x, Vader 1x, Jezus Christus 1x, Heer 1x, Geest 1x, Schepper 1x, Drie-eenheid 1*
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten

Standaard Votum & Groet
* Psalm 124:8 Onze hulp is de naam van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft.
* Psalm 138:8 HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.
* 1 Kor. 1:3 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Amen.
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7.3.3

Dienst 3 – Gebed van voorbeden

Vader in de hemel, we zijn U dankbaar dat we op deze middag hier in alle luxe en vrijheid bij elkaar mogen
komen. Dat U ons in de gelegenheid heeft gesteld om hier te komen, en Heer, U kent onze harten, U weet
hoe we hier komen, sommigen misschien wel omdat het moet, anderen uit plichtsbesef. Heer, laten we dan
juist ook een ontmoeting te hebben met U. Ontmoeten Heer, en U groot te maken en broeders en zusters te
ontmoeten. U weet ook Heer, wat er in onze harten speelt, wat er allemaal in onze gedachten aan de hand is. Heer,
dat er zoveel dingen soms op ons afkomen in deze wereld. Ook onze persoonlijke omstandigheden, ziekte
moeite of zorg. Heer, helpt U ons om dit deze middag voor een ogenblik opzij te kunnen zetten en ons echt te
richten op U. Om te horen wat U tot ons te zeggen heeft. Door de liederen heen misschien, door de prediking
heen, misschien ook wel door het Avondmaal heen. Heer wilt U tot ons [...] spreken. [...] wegnemen. We
danken U Vader dat we U mogen loven en prijzen en grootmaken als onze God, onze Koning en onze Heer.
En dat we U deze middag ook alle eer mogen geven. In de eerste plaats omdat U het waard bent en omdat
het U toekomt. We danken U Vader dat we ook voorbeden mogen doen. Heer, voor mensen die graag bij ons
hadden willen zijn vanmiddag maar dat niet konden. Misschien vanwege ziekte, of vanwege ouderdom, en
dan bidden we U zo, Heer, dat U hen nabij wilt zijn op de plek waar ze zich bevinden. Heer, U kent al deze
namen, al deze mensen die soms al langdurig ziek zijn. We bidden Heer, voor Uw vrede in hun hart. Maar
we bidden ook Heer, dat U Uw hand over hen uitstrekt en hen wil aanraken en Heer, daar waar het in Uw
wil ligt, hen ook te genezen. We bidden voor alle mensen die eromheen staan en er vaak toch moeite en zorg
mee hebben. Wilt U ook hen bemoedigen en kracht geven om ook dat te kunnen blijven doen. Dank U dat
we U ook mogen bidden voor onze missionaire werkers. Dat U ook bij hen wilt zijn op de plek waar U hen
gesteld heeft. Of dat nou in Engeland is of in het Midden Oosten, of over de hele wereld heen vliegend. Wilt
U hen nabij zijn. Wilt U bij hen zijn en hen bemoedigen Heer, in het werk wat ze doen. Te helpen om die
focus ook te houden op [...] waar ze bezig zijn en dat allemaal mag dienen dat mensen uiteindelijk U leren
kennen. We danken dat U Vader, dat U bij hen wilt zijn en hen wilt beschermen. Dank U Heer, dat we
mogen bidden voor de situatie rondom het gebouw en alles wat daarmee samenhangt. Om dat bij U te
brengen, dat hele proces, en ook bidden mogen om Uw leiding daarin, Here. Dank U dat we mogen bidden
voor de situatie in de wereld. Bijzonder denken we ook aan het volk Israël, waar nu de Palestijnse staat min
of meer erkend is. Maar ook bidden we U Heer voor de vrede van Jeruzalem. En we bidden dat in dit alles,
Heer, ook vele mensen ook daar in dat land en in die gebieden U mogen leren kennen. In het bijzonder
bidden we ook voor onze broeders en zusters, ook onder de Palestijnen en ook onder het Joodse volk, Heer,
wilt U in het bijzonder hen nabij zijn. Bescherm en bewaar hun. Maar ook juist in deze moeilijke tijden,
help om ook getuige van U te zijn. Heer, wilt U harten van mensen openen. Dat mensen U ook daar mogen
leren kennen. Dank U Vader, dat we zo ook dit samenzijn weer terug mogen leggen in Uw hand, mogen
vragen ook Heer, dat U het wilt zegenen, ook de kinderdiensten willen we bij U brengen. We vragen om Uw
zegen. In Jezus’ naam. Amen.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Niet voorbereid.
Op het podium.
Voorganger en Oudste van Dienst/”Liturg”
Vader 5x, Heer 22x, Jezus 1x, God 1x
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten
!

-
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7.3.4

Dienst 3 – Gebed na preek

We danken U, almachtige Heer. Dat we zo deze middag [...] mochten nadenken over deze geweldige belofte
die U gegeven heeft, in eerste plaats aan Uw volk maar ook aan ons, dat deze een kind geboren is, en dat Uw
Zoon gegeven is en dat de heerschappij in Uw naam op Uw schouder heerst. En dank U [...] dat U raadsman
bent. Dat U sterke God bent, Heer, ook al ervaren we dat niet. We bidden U Heer, dat we dat ook in onze
levens zullen mogen ervaren, zoals we hier zijn, ook vanmiddag. Amen.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Niet voorbereid.
Op het podium.
Voorganger en Oudste van Dienst/”Liturg”.
Heer 3x, Zoon 1x God 1x
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten

* Jes. 9:5 ...de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare
raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

7.3.5

Dienst 3 – Gebed als stilte

7.3.6

Dienst 3 – Gebed voor Avondmaal

Vader in de Hemel, Heer Jezus, als we zeggen dat Uw licht op alle plekken van ons hart mag schijnen, als U alles
ziet wat wij overdag doen, maar ook wat wij denken, wat we niet doen of niet denken, als U alles hoort wat wij
zeggen, maar ook weet wanneer wij zwijgen. Dan hebben wij misschien de neiging dat als Uw licht ten volle in
ons hart schijnt, weg te kruipen in het donker. Heer, aan de ene kant belijden we gewoon onze schuld. Als
Uw licht over ons schijnt, kunnen wij niet overeind blijven staan. We hebben allemaal gezondigd, zegt de
Bijbel. We hebben allemaal U, Heer Jezus, heel vaak U niet laten zien aan de mensen om ons heen. Dat
kunnen mensen zijn die [...] houden [...] heel veel pijn doen. Dat kunnen ook mensen zijn die we niet eens kennen,
maar waar we helemaal niet naar omkijken. Dank U wel Heer, dat we één keer per maand het Avondmaal
mogen vieren om stil te staan dat U voor al die zonden bent gestorven. Maar ook weer bent opgestaan. We
hebben gelezen dat U het Levende Brood bent. Dank U wel Heer, dat we het straks ook met elkaar mogen
breken en delen. Heer, dat we dan mogen denken dat U voor ons gestorven bent aan het Kruis. Dat we Uw
Bloed mogen drinken. Heer, het zijn symbolen die laten zien wat U voor ons gedaan hebt. En laten we dat ook
vandaag ten diepste in ons hart laten doordringen, dat U dat kan gebruiken. Dat we aan de ene kant vol nederigheid
en aan de andere kant vol dankbaarheid de week weer in mogen gaan. En dat we mogen beseffen, Heer Jezus, dat
[met] Kerst niet alleen een feest is dat gaat over liefde, over geluk, blijdschap en warmte, maar dat het gaat om Uw
Kruis en Uw opstanding. Dank U wel, dat U zo deze tijd gebruikt. We vragen Uw zegen over dit Avondmaal.
In Jezus’ naam. Amen.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Niet voorbereid.
Achter de Avondmaalstafel.
Oudste (niet de Voorganger of Oudste van dienst).
Vader 1x, Heer 5x, Jezus 1x, Heer Jezus 3x
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten

-
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7.3.7

Dienst 3 – Gebed voor brood

Here Jezus dank U wel. Dat U Uw lichaam heeft laten verbreken voor ons allemaal. Dank U wel dat U bereid
was, om die weg te gaan voor [...] We prijzen U dat U bereid was het offer voor ons te brengen. Mag het zijn
dat het brood [...] ons mag versterken. Amen
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Niet voorbereid.
Achter de Avondmaalstafel.
Oudste
Heer Jezus 1x
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten

* 1 Kor. 11:24 ...dit is Mijn lichaam, dat voor u verbroken wordt (alleen te vinden in de
Statenvertaling die zich berust op de Texus Receptus)

7.3.8

Dienst 3 – Gebed voor wijn

Vader in de hemel, dank U wel voor Uw bijzondere plan wat we gelezen hebben in Jesaja. Dat U Uw Zoon
gegeven hebt en de tekst [...] ook zo van dat aan Zijn vrede geen grens zal komen. En die vrede die mogen
we nu al ervaren als het moeilijk is, als het stormen gaat, Heer en dat het eeuwige leven mogen we nu al
deelgenoot aan hebben. Dat we dwars door alle moeilijkheden heen mogen weten dat we dicht bij U mogen
zijn. Dat U bij ons bent. Alles dankzij het offer van Uw Zoon, Jezus Christus. Aan die vrede komt geen eind.
Heer, wat wonderlijk om vandaag ook weer te beseffen. Wat goed om ook vast te houden. Heer, dank U wel voor
alles wat U geeft en dank U wel voor dit samenzijn en dat we U zo samen mogen gedenken. Heer we mogen
alleen dankbaar zijn voor Uw Zoon, Jezus Christus. Onze Heer en Verlosser. Amen.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Niet voorbereid.
Achter de Avondmaalstafel.
Oudste
Vader 1x, Zoon 3x, Jezus Christus 2x, Heer 5x, Verlosser 1x
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten

* Jes. 9:6 Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.

7.3.9

Dienst 3 – Gebed als afsluiting

Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of
beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot
eeuwigheid! Amen.
En zo mogen we nu naar ons huis heengaan, dragende zijn zegen. De genade van de Here, Jezus Christus, en de
liefde van God, en de gemeenschap van de heilige Geest is met ons, totdat Jezus komt om ons thuis te halen.
Type
Plaats
Wie
Titels
Kleuren

Niet voorbereid.
Op het podium.
Oudste van dienst/”Liturg”
Here Jezus Christus 1x, Christus Jezus 1x, God 1x, Geest 1x, Jezus 1x, Drie-eenheid 1*
Smeekbeden - Bevragen - Voorbeden - Dankzeggen

Bijbelteksten

* Ef. 3:20, 21 Hem nu, die blijkens de kracht...
* 2 Kor. 13:13 De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des
heiligen Geestes zij met u allen.
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Danken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

We willen U danken Heer
we willen U danken
Wij prijzen U als onze Koning.
wij prijzen U daarvoor.
Wij danken U dat wij aan Uw tafel mogen komen en
Wij prijzen U.
We zegen U
daar willen we U voor prijzen.
we willen U echt hartelijk bedanken
we willen ook danken
Wij danken U Vader in de hemel
We danken dat U Vader dat U bij hen wilt zijn en hen wilt beschermen.
Heer daar zijn we dankbaar voor.
Heer we willen U danken ook voor dit samenzijn,
dat we U mogen eren door de liederen heen,
we danken U Heer voor Uw genade en vrede,
We willen danken dat U de overwinnaar bent.
Danken... dat wij Here Jezus elke keer bij U mogen komen
zijn we alleen maar dankbaar.
zijn we dankbaar voor <naam 1>,
we willen U danken dat zij de stap heeft gemaakt
Vader dank U wel dat we <naam 1> mochten dopen
mogen we U zo ontzettend danken dat U <naam>
om te zingen en te danken .
we U dankbaar voor onze zuster die zo op pad gaat.
we zijn U dankbaar dat we op deze middag...
We danken U Vader dat we U mogen loven en prijzen en
dat we U deze middag ook alle eer mogen geven
We danken U Vader dat we ook voorbeden mogen doen.
We danken U almachtige Heer.
Danken... Dat we zo deze middag [...] mochten nadenken over deze geweldige belofte die U gegeven
heeft
32. Dat we aan de ene kant vol nederigheid en aan de andere kant vol dankbaarheid de week weer in mogen
gaan.
33. We prijzen U dat U bereidt was het offer voor ons te brengen.
34. Heer dank U wel voor alles wat U geeft en dank U wel voor dit samenzijn en dat we U zo samen mogen
gedenken.
Bidden voor andere mensen
1. Ik wil U bidden voor de kinderen zoals ze hier zitten
2. we willen ook zo <naam> voor Uw troon brengen
3. we willen je toebidden dat je dat ook weer mag weten
4. we willen je toebidden dat Hij je zal
5. We willen U bidden Heer of U heel dicht
6. we kunnen nu alleen maar vragen
7. daar bidden we om voor elkaar.
8. We bidden voor de dopelingen
9. we willen bidden Heer, dat er nog vele zullen volgen
10. we zo mogen bidden voor de dopelingen
11. En zo willen we ook nu voor haar bidden we bidden om Uw zegen
12. we willen U zo bidden en we bidden om een zegen
13. willen we ook bidden op de levensweg en de stormen die misschien nog zullen komen,
14. zo mogen we je ook zegenen in de naam van
15. mogen we je Zijn zegen toebidden
16. We mogen je toebidden, de zegen
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17. we willen ook jou daarom zijn zegen toebidden. In je leven en in relaties.
18. We bidden om Uw zegen.
19. We bidden voor vrede in en om ons heen. In onze relaties. In onze vriendenkring. In kerken. In
gezinnen. In huwelijken.
20. We bidden voor het geslacht van Abraham, Izaäk en Jakob. De vrede van Jeruzalem die de vrede van de
wereld
21. We dragen haar aan U op.
22. We bidden Heer voor Uw vrede in hun hart.
23. we bidden ook Heer dat U Uw hand over hen uitstrekt en hen wil aanraken en Heer daar waar het in Uw
wil ligt hen ook te genezen.
24. We bidden voor alle mensen die er omheen staan en er vaak toch moeite en zorg mee hebben.
25. dat we U ook mogen bidden voor onze missionaire werkers.
26. we mogen bidden voor de situatie rondom het gebouw en alles wat daar mee samenhangt. O
27. ook bidden mogen om Uw leiding daarin Here.
28. Bijzonder denken we ook aan het volk Israël, waar nu de Palestijnse staat min of meer erkend is.
29. ook bidden we U Heer voor de vrede van Jeruzalem.
30. we bidden dat in dit alles Heer ook vele mensen ook daar in dat land en in die gebieden U mogen leren
kennen.
31. In het bijzonder bidden we ook voor onze broeders en zusters, ook onder de Palestijnen en ook onder het
Joodse volk,
32. mogen vragen ook Heer dat U het wilt zegenen, ook de kinderdiensten willen we bij U brengen.
Onmacht / Belijden (schuld)
1. ons hart, ons hoofd of misschien ons lichaam gewoon zo veel moeite en pijn ervaren
2. kunnen wij gewoon niet bij.
3. Heer dat snappen we dan niet,
4. belijden wij ook onze schuld, ons falen daarin.
5. dat wij onze schuld mogen belijden en mogen vragen of U het wilt vergeven.
6. Dat begrijpen we niet.
7. hebben wij misschien de neiging dat als Uw licht ten volle in ons hart schijnt, weg te kruipen in het
donker.
8. belijden we gewoon onze schuld.
9. Als Uw licht over ons schijnt kunnen wij niet overeind blijven staan.
10. We hebben allemaal gezondigd zegt de Bijbel.
11. We hebben allemaal U Heer jezus heel vaak U niet laten zien aan de mensen om ons heen.
12. Dat we aan de ene kant vol nederigheid en aan de andere kant vol dankbaarheid de week weer in mogen
gaan.
13. ja we stellen ons voor Uw aangezicht, als kleine zwakke en nietige mensen die nodig hebben opgetild en
gedragen te worden, op onze voeten gezet te worden die het nodig, hebben om ons hart, ja, geopend te
laten worden voor u.
14. (vragen) vergeef ons onze schulden,
15. (vragen) en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de Boze
God ontmoeten
1. om U te ontmoeten,
2. we willen bij U komen.
3. we willen zo tot U naderen.
4. dat wij elke keer weer bij U terug mogen komen.
5. we [...] mogen weten dat U er bent. Dat U ons wilt ontmoeten als Uw kinderen
6. we stellen ons voor Uw aangezicht
7. dat we bij U mogen komen ook deze middag.
8. zo komen we als gemeente, en ons allen, komen we voor Uw aangezicht en vragen Uw zegen over deze
middag.
9. we willen ook zo bij U komen met <naam 2>
10. zo willen we bij U komen met <naam>.
11. die vrede die mogen we nu al ervaren als het moeilijk is, als het stormen gaat,
Avondmaal vieren
1. we met elkaar avondmaal vieren vandaag.
2. we vandaag het Avondmaal met elkaar mogen vieren
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3.
4.

dat we zo het avondmaal met elkaar mogen vieren.
dat we één keer per maand het Avondmaal mogen vieren om stil te staan dat U voor al die zonden bent
gestorven.
we dan mogen denken dat U voor ons gestorven bent aan het Kruis. Dat we Uw Bloed mogen drinken.

5.
Dopen
1. dopen we jou op
2. mogen wij je dopen
3. dopen we jou op grond
4. wij je dopen op
5. Vader dank U wel dat we <naam 1> mochten dopen,
Weten / Vertrouwen
1. we weten dat U Here Jezus gestorven bent en weer bent
2. we mogen weten dat er eeuwig leven is.
3. we weten er op vertrouwen dat genezing in Christus
4. Wetende dat U alles in Uw hand heeft en dat het niet gaat om dit leven
5. Dat we dwars door alle moeilijkheden heen mogen weten dat we dicht bij U mogen zijn.
Bij elkaar komen:
1. Zo komen wij vanmiddag bij elkaar.
2. Ook deze middag mogen we weer bij elkaar komen
3. U weet hoe we hier komen, sommigen misschien wel omdat het moet, anderen uit plichtsbesef
Verlangen
1. daar verlangen we naar,
2. We vragen om Uw zegen. In jezus’ naam. Amen.
3. We bidden U Heer, dat we dat ook in onze levens zullen mogen ervaren,
Dienst bij God terug brengen
1. we zo met ons meedragen dat dan bij het begin van de dienst bij U mogen leggen, bij U mogen brengen,
2. zo willen we de hele dienst bij U terugbrengen.
3. Dank U Vader dat we zo ook dit samenzijn weer terug mogen leggen in Uw hand,
Horen \ luisteren
1. om te horen uit Uw Woord
2. we mogen luisteren,
Richten op God
1. wij ons hart op U mogen richten.
2. Wij gedenken de Heer Jezus
Zingen
1. om te zingen en te danken .
Bidden
1. dan willen wij bidden
Kiezen voor God
1. we mogen laten zien dat mensen voor U kiezen.
Mijlpaal zetten
1. we hebben wel weer een mijlpaal gezet, waarop we mogen terugkijken op Uw overwinning.
Getuigen
1. omdat zij getuigd van
Vergeven
1. gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
Bijbel lezen
1. We hebben gelezen dat U het Levende Brood bent.
Naar huis gaan
1. En zo mogen we nu naar ons huis heengaan dragende zijn zegen
Leren
1. om iets van U te leren,
Deelgenoot zijn
2. Heer en dat het eeuwige leven mogen we nu al deelgenoot aan hebben.
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Zaken vragen voor anderen (expliciet een bede om iets):
...nabijheid
1. of U haar wilt omringen met Uw zorg en met Uw trouw
2. Wilt U ook haar nabij zijn als het lichamelijk zwaar is,
3. we willen je toebidden... Dat je mag weten dat de Here Jezus daar geweest is en dat Hij ook nu met
je meegaat
4. We willen U bidden Heer of U heel dicht met haar mee wil gaan.
5. bidden we U zo Heer dat U hen nabij wilt zijn op de plek waar ze zich bevinden.
6. Heer wilt U in het bijzonder hen nabij zijn.
7. Heer wilt U zo met haar zijn, al bij de reis, zelfs ook bij de voorbereiding van de reis.
8. Heer dat ze mag weten dat U met haar gaat. Dat ze niet alleen gaat, maar dat U daar bij bent.
9. En dat U ook elk moment van de reis, elke periode daar met haar bent.
...zegen
1. mogen vragen ook Heer dat U het wilt zegenen, ook de kinderdiensten willen we bij U brengen.
2. We vragen om Uw zegen.
3. Heer wilt U haar beschermen, zo beschermen en bewaren en haar kracht geven en rust als ze dat
nodig heeft.
4. We bidden om Uw zegen.
5. Heer zegen de wijsheid van politici die tegenover elkaar staan.
6. Ik wil U bidden voor de kinderen zoals ze hier zitten als ze zo meteen naar hun eigen kinderdienst
gaan. Wilt U ze zegenen en we weten dat U ze zegent, ook de leiding,
7. Wilt U zegenen alle mensen die betrokken zijn bij de dienst en voorbereidingen, het werk dat
tijdens de dienst gebeurd, het kinderwerk, de kosters, het geluid, de projectie, alle facetten.
...bemoediging
1. wilt U haar bemoedigen.
2. Wilt U ook hen bemoedigen [...] geven om ook dat te kunnen blijven doen.
3. Wilt U bij hen zijn (missionaire werkers) en hen bemoedigen Heer in het werk wat ze doen. Te
helpen om die focus ook te houden op [...] waar ze bezig zijn en dat allemaal mag dienen dat
mensen uiteindelijk U leren kennen.
...troost
1. wilt U haar troosten naar geest, ziel en lichaam.
2. Wil U haar troosten in haar verdriet [...]
...kracht
1. Uw zegenende hand boven haar [...] de kracht geven die ze nodig heeft [...]
2. Wilt U ook hen [...] en kracht geven om ook dat te kunnen blijven doen.
...gebed
1. We bidden voor alle mensen die er omheen staan en er vaak toch moeite en zorg mee hebben.
2. In het bijzonder bidden we ook voor onze broeders en zusters, ook onder de Palestijnen en ook
onder het Joodse volk.
...God leren kennen
1. En we bidden dat in dit alles Heer ook vele mensen ook daar in dat land en in die gebieden U
mogen leren kennen.,
2. Maar ook juist in deze moeilijke tijden, help om ook getuige van U te zijn. Heer wilt U harten van
mensen openen. Dat mensen U ook daar mogen leren kennen.
...vrede
1. We bidden Heer voor Uw vrede in hun hart.
2. Maar ook bidden we U Heer voor de vrede van Jeruzalem.
...rust
1. We willen je toebidden dat Hij je zal vullen met zijn rust en vrede in je hart, die elk menselijk
verstand te boven gaat.
...genezing
1. Maar we bidden ook Heer dat U Uw hand over hen uitstrekt en hen wil aanraken en Heer daar waar
het in Uw wil ligt hen ook te genezen.
...bescherming
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1. Bescherm en bewaar hun
...meer toekomstige dopelingen
1. we willen bidden Heer, dat er nog vele zullen volgen.
....om uit te delen
1. En wilt U ook haar datgene geven wat ze nodig heeft om uit te delen aan de mensen om haar heen.
Een zegen voor de dienst
1. wilt U deze dienst zegenen.
2. Uw zegen er over vragen
3. vragen Uw zegen over deze middag
4. Heer wilt U zo deze dienst zegenen,
Help om ons te richten op God
1. wij bidden dat alles wat we zo met ons meedragen dat dan bij het begin van de dienst bij U mogen
leggen, bij U mogen brengen,
2. (bidden) dat wij ons hart op U mogen richten.
3. (bidden) dat we mogen luisteren,
4. Heer helpt U ons om dit deze middag voor een ogenblik opzij te kunnen zetten en ons echt te richten op
U. Om te horen wat U tot ons te zeggen heeft
Gods nabijheid
1. Here ga met ons en stel ons tot een zegen.
2. De HERE zegene U en behoede u; de HERE doe Zijn aangezicht over U lichten en zij U genadig; de
HERE verheffe Zijn aangezicht over U en geve U vrede.
3. de liefde van God, en de gemeenschap van de heilige Geest is met ons, totdat Jezus komt om ons thuis te
halen.
Gods hulp
1. Heer help ons om bij ons smachten te komen. Naar verlangen, naar vrede, naar gerechtigheid. In en om
ons heen.
2. Wijs de weg als mensen het niet meer weten.
3. leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de Boze.
Vrede
1. We bidden voor vrede in en om ons heen. In onze relaties. In onze vriendenkring. In kerken. In
gezinnen. In huwelijken.
2. Here God schenk Uw vrede.
3. We bidden voor het geslacht van Abraham, Izaäk en Jakob. De vrede van Jeruzalem die de vrede van de
wereld is
Vergeving
1. vergeef ons onze schulden,
2. en mogen vragen of U het wilt vergeven
Discipline
1. Neem ons mee Here. Geef ons die discipline en tijd om [...] In Jezus naam. Amen.
Brood
1. Geef ons heden ons dagelijks brood;
Situatie
1. dat we mogen bidden voor de situatie rondom het gebouw en alles wat daar mee samenhangt. Om dat bij
U te brengen dat hele proces, en ook bidden mogen om Uw leiding daarin Here.
Maak Avondmaal tot verkondiging
1. Maak het (Avondmaal) tot een verkondiging van ons hart aan ons leven tot eer en verheerlijking van Uw
werk.
Zegen het Avondmaal
1. We vragen Uw zegen over dit Avondmaal. In Jezus’ naam. Amen.
Bewustwording van de keuze
1. Wilt U ook Heer door het breken van het brood en het nemen van het brood ons ook bewust worden
weer van de keuze dat wij U willen volgen.
Versterking
1. Mag het zijn dat het brood [...] ons mag versterken. Amen
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Voor anderen (en dopelingen) bidden voor...
...zegen
1. Heer wilt U zo [...] zegenen, ook de dopelingen, en
2. En zo willen we ook nu voor haar bidden we bidden om Uw zegen.
3. Heer we willen U zo bidden en we bidden om een zegen
4. zo mogen we je ook zegenen
5. (zegen) In je werk, in het contact met de mensen om je heen.
6. Zijn zegen toebidden. In je studie, maar ook in je werk en in je hele leven en alle contacten die je
zult hebben bij de mensen, dat je van Hem mag blijven getuigen.
7. We mogen je toebidden, de zegen van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest, in Jezus’ naam.
Amen.
8. we willen ook jou daarom zijn zegen toebidden. In je leven en in relaties. En dat je elke keer
beschikbaar mag zijn om te danken voor wat Hij geeft. Maar ook het getuigen van vertrouwen als er
stormen gaan komen in je leven. In je relatie met <naam> met ouders, je familie, je vrienden en
ieder die je tegen gaat komen.,
9. We bidden je Zijn zegen toe
...rust
1. Haar rust geven als dat nodig is.
2. Dat willen we ook bidden op de levensweg en de stormen die misschien nog zullen komen, samen
met <naam>, blijven rusten in de trouw van God
3. Heer wil U rust geven, dat ze volledig en vrij mogen vertellen wie U bent in hun leven.
...Gods nabijheid
1. Heer wilt ook zo de komende tijd met haar zijn.
2. Dat Hij je dan vast mag houden.
...gebed
1. Ja Heer, als we zo mogen bidden voor de dopelingen
...kracht
1. Haar kracht geven als dat nodig is.
...alles
1. Gewoon geven wat zij nodig heeft op de plek waar ze is.
Jezus stierf en stond op ( bereid een plaats)
1. we weten dat U Here Jezus gestorven bent en weer bent opgestaan om een plaats voor ons te bereiden.
2. U heeft Uzelf gegeven.
3. Zichzelf heeft gezaaid in deze wereld. Zelfs tot in de dood is gegaan, is gestorven, begraven. En hij is
opgestaan,
4. stil te staan dat U voor al die zonden bent gestorven. Maar ook weer bent opgestaan.
5. denken dat U voor ons gestorven bent aan het Kruis.
6. Heer Jezus dat met Kerst niet alleen een feest is dat gaat over liefde, over geluk, blijdschap en warmte,
maar dat het gaat om Uw Kruis en Uw opstanding.
7. dat U Uw lichaam gegeven heeft voor ons dat verbroken werd.
8. Dat U Uw lichaam heeft laten verbreken voor ons allemaal.
9. Dank U wel dat U bereid was, om die weg te gaan voor [...].
10. We prijzen U dat U bereidt was het offer voor ons te brengen.
11. Mag het zijn dat het brood [...] ons mag versterken. Amen
12. U die Zichzelf helemaal heeft gegeven.
13. Dank U wel voor dat offer voor die genade.
14. Heer en door Uw striemen, de striemen van Uw bloed is onze genezing gekomen Heer, geworden zoals
in Uw woord staat.
15. dankzij het offer van Uw Zoon, Jezus Christus
16. U de overwinnaar bent.
Is bij ons/aanwezig
1. we weten dat U met ze meegaat op hun plek. Dat bidden we in Jezus’ naam. Amen
2. Ze heeft getuigt dat overal waar zij heengaat dat U daar al geweest bent.
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3.
4.
5.

je mag weten dat de Here Jezus daar geweest is en dat Hij ook nu met je meegaat
We danken dat U Vader dat U bij hen (missionaire werkers) wilt zijn en hen wilt beschermen.
Heer dat ze mag weten dat U met haar gaat. Dat ze niet alleen gaat, maar dat U daar bij bent. En dat U
ook elk moment van de reis, elke periode daar met haar bent.
6. Dat we dwars door alle moeilijkheden heen mogen weten dat we dicht bij U mogen zijn.
7. Dat U bij ons bent.
8. weer mogen weten dat U er bent
9. U ons wilt ontmoeten als Uw kinderen
Geeft vrede
1. aan Zijn vrede geen grens zal komen.
2. En die vrede die mogen we nu al ervaren als het moeilijk is, als het stormen gaat, Heer en dat het
eeuwige leven mogen we nu al deelgenoot aan hebben.
3. Aan die vrede komt geen eind.
4. vrede die alle verstand te boven gaat
5. Dank voor Uw vrede
Koninkrijk
1. Heer we willen ook danken dat we bij Uw Koninkrijk mogen horen, het Koninkrijk van God.
2. Uw Koninkrijk kome;
3. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
4. dat deze een kind geboren is , en dat Uw Zoon gegeven is en dat de heerschappij in Uw naam op Uw
schouder heerst.
Kent ons
1. Heer U kent haar hart, haar zorgen en haar leven.
2. en Heer U kent onze harten,
3. U weet ook Heer wat er in onze harten speelt , wat er allemaal in onze gedachten aan de hand is.
4. Heer U kent al deze namen al deze mensen die soms al langdurig ziek zijn.
Is sterk
1. Dat U sterke God bent Heer ook al ervaren we dat niet.
2. Heer U bent zo almachtig groot.
3. Uw wil geschiede, gelijk in de Hemel als op de aarde.
4. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij
bidden of beseffen,
Spreekt
1. Om te horen wat U tot ons te zeggen heeft.
2. Maar Uw stem klinkt nog steeds. Als wij Uw woord openen en er in lezen. Uw stem klinkt nog steeds
Here in deze tijd. Uw zaad gaat nog steeds over Uw akker heen.
3. Een ieder die Uw woord heeft gehoord
Is Bevrijder
1. Dat U ons bevrijdt heeft van de bezetters.
2. En Here Jezus dat U ons heeft bevrijd van onze zonden
Is Trouw
1. Hij die trouw is en trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat Zijn hand begon..
Amen
2. de trouw van God.
Geeft samenzijn
1. Heer dank U wel voor alles wat U geeft en dank U wel voor dit samenzijn en dat we U zo samen mogen
gedenken.
2. dank U wel voor deze dienst
Wil ons veranderen
1. dat U ons wil meenemen en vormen, kneden. en ons wil opbouwen om gelukkig te zijn in U
2. U heeft vier mensen vandaag op het podium laten staan en hun verhaal laten te vertellen
Genade
1. Dank U voor de genade in Uw Zoon Jezus Christus
2. De genade van de Heren Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de heilige Geest
is met ons, totdat Jezus komt om ons thuis te halen.
Is Geduldig
1. want U bent lankmoedig daar U niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering
komen.
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2. elke keer bij U mogen terugkomen.
Wil dat iedereen gered wordt
1. En Uw diepe verlangen en liefde is dat, ook op die slechte delen, Uw zaad toch grond zal vinden om te
groeien.
2. Heer wat is dat een geweldige investering van U.
Maakt alles
1. Hij die alles maakt en [...]
Geeft genade en vrede
1. we danken U Heer voor Uw genade en vrede
is Schepper
1. Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft, onze Schepper.
Is Heilig
1. U bent heilig [...]
Geeft eeuwig leven
1. Dat we mogen weten dat er eeuwig leven is.
Helpt ons
1. Dat U ons in de gelegenheid heeft gesteld om hier te komen,
Geeft beschermen en kracht
1. Heer wilt U haar beschermen, zo beschermen en bewaren en haar kracht geven en rust als ze dat nodig
heeft.
Is Levend Woord
1. U bent het levende woord geworden Heer Jezus.
Is Raadsman
1. En dank U [...] dat U raadsman bent. We bidden U Heer, dat we dat ook in onze levens zullen mogen
ervaren, zoals we hier zijn, ook vanmiddag. Amen.
Is groot
1. Wat bent U groot en wij prijzen U daarvoor.
Nodigt uit
1. dat U uitnodigt een ieder die U persoonlijk toebehoort.
Vraagt ons om tijd apart te zetten
1. En vandaag doet U het appel aan ons gewoon, om, ander andere ten minste vandaag, om tijd apart te
zetten , te selecteren en te investeren om te lezen in Uw woord en het toe te passen in ons leven.
Geneest
1. dat genezing in Christus hier is en doorwerkt in ons mensGod gaf Zoon
1. Dat U Uw Zoon gegeven hebt
Bezit alles
1. U hebt alles in Uw handen. Deze wereld is van u. Alle mensen zijn eigenlijk van u.
In de hemel
1. Onze Vader Die in de Hemelen zijt,
Zegent
1. De HERE zegene U en behoede u; de HERE doe Zijn aangezicht over U lichten en zij U genadig; de
HERE verheffe Zijn aangezicht over U en geve U vrede.
Voor dopelingen
Jezus heeft werk volbracht
1. (4 keer) het volbrachte werk van Jezus Christus,
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11 BIJLAGE – OP DOORTOCHT – BIDDEN VOOR ‘BUITENSTAANDERS’
BINNEN DE KERK OF IN CONTACT MET DE KERK
Israël
1. Bijzonder denken we ook aan het volk Israël, waar nu de Palestijnse staat min of meer erkend is.
2. We bidden voor het geslacht van Abraham, Izaäk en Jakob.
Jeruzalem
1. Maar ook bidden we U Heer voor de vrede van Jeruzalem. En we bidden dat in dit alles Heer ook vele
mensen ook daar in dat land en in die gebieden U mogen leren kennen.
2. vrede van Jeruzalem die de vrede van de wereld is. Jezus Christus Vredestichter, kom spoedig
Mensen die om zieken uit de gemeente staan
1. We bidden voor alle mensen die er omheen staan (de zieken uit de gemeente) en er vaak toch moeite en
zorg mee hebben. Wilt U ook hen bemoedigen en kracht geven om ook dat te kunnen blijven doen.
Zendelingen
1. Dank U dat we U ook mogen bidden voor onze missionaire werkers. Dat U ook ben hen wilt zijn op de
plek waar U hen gesteld heeft. Of dat nou in Engeland is of in het Midden Oosten, of over de hele
wereld heen vliegend. Wilt U hen nabij zijn. Wilt U bij hen zijn en hen bemoedigen Heer in het werk
wat ze doen. Te helpen om die focus ook te houden op [...] waar ze bezig zijn en dat allemaal mag
dienen dat mensen uiteindelijk U leren kennen.
Vrienden/Gezinnen
1. We bidden voor vrede in en om ons heen. In onze relaties. In onze vriendenkring. In kerken. In gezinnen.
In huwelijken. Here God schenk Uw vrede. Wijs de weg als mensen het niet meer weten. Heer voor zo
veel gezinnen waar kinderen in het nauw zijn. Hier en ver weg. Kinderen die zoeken naar hun ouders
zoeken. Zoeken naar wegen, zoeken naar een baan, zoeken naar eten. Heer we bidden voor de vrede van
Jeruzalem.
Medechristenen
1. In het bijzonder bidden we ook voor onze broeders en zusters, ook onder de Palestijnen en ook onder het
Joodse volk, Heer wilt U in het bijzonder hen nabij zijn. Bescherm en bewaar hun. Maar ook juist in
deze moeilijke tijden, help om ook getuige van U te zijn. Heer wilt U harten van mensen openen. Dat
mensen U ook daar mogen leren kennen.
Kinderdienst
1. Ik wil U bidden voor de kinderen zoals ze hier zitten als ze zo meteen naar hun eigen kinderdienst gaan.
Wilt U ze zegenen en we weten dat U ze zegent, ook de leiding,
Specifieke mensen die een taak hebben tijdens de dienst
2. Wilt U zegenen alle mensen die betrokken zijn bij de dienst en voorbereidingen, het werk dat tijdens de
dienst gebeurd, het kinderwerk, de kosters, het geluid, de projectie, alle facetten.

BUITEN DE KERK
De wereld
1. Dank U dat we mogen bidden voor de situatie in de wereld.
Politici
1. Heer zegen de wijsheid van politici die tegenover elkaar staan. Die bang zijn. Bang voor wat het
allemaal teweeg kan brengen. En als er dan oorlog uitbreekt.

PERSONEN UIT DE KERK ZEGENEN OM ANDEREN TE HELPEN
Mensen om kerkleden heen
1. Heer wilt U haar (iemand die op reis gaat) beschermen, zo beschermen en bewaren en haar kracht geven
en rust als ze dat nodig heeft. En wilt U ook haar datgene geven wat ze nodig heeft om uit te delen aan
de mensen om haar heen.
2. (voor dopeling) zo mogen we je ook zegenen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. In
je werk, in het contact met de mensen om je heen. Een licht [...] en een getuige van U, om Jezus’ wil.
Amen.
3. (voor dopeling) Zijn zegen toebidden. In je studie, maar ook in je werk en in je hele leven en alle
contacten die je zult hebben bij de mensen, dat je van Hem mag blijven getuigen.
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4.

(voor dopeling) <naam> we willen ook jou daarom zijn zegen toebidden. In je leven en in relaties. En
dat je elke keer beschikbaar mag zijn om te danken voor wat Hij geeft. Maar ook het getuigen van
vertrouwen als er stormen gaan komen in je leven.
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12 BIJLAGE – OP DOORTOCHT – MENSBEELD – MOEITEN
Falen/Schuldig
1. Heer U kent onze harten, U weet hoe we hier komen, sommigen misschien wel omdat het moet, anderen
uit plichtsbesef.
2. Heer U kent al deze namen al deze mensen die soms al langdurig ziek zijn.
3. als U alles hoort wat wij zeggen, maar ook weet wanneer wij zwijgen. Dan hebben wij misschien de
neiging dat als Uw licht ten volle in ons hart schijnt, weg te kruipen in het donker. Heer, aan de ene kant
belijden we gewoon onze schuld. Als Uw licht over ons schijnt kunnen wij niet overeind blijven staan.
We hebben allemaal gezondigd zegt de Bijbel. We hebben allemaal U Heer jezus heel vaak U niet laten
zien aan de mensen om ons heen.
4. Here daarom belijden wij ook onze schuld, ons falen daarin. Dat het zo vaak niet lukt. Dat maakt ons
extra dankbaar o Heer dat wij elke keer weer bij U terug mogen komen. En dat wij onze schuld mogen
belijden en mogen vragen of U het wilt vergeven.
5. en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de Boze.
Onwetend
1. Heer daar waar het in Uw wil ligt hen ook te genezen.
2. Heer Jezus wat is het bijzonder als we bij het drinken van de wijn die Uw bloed symboliseert. U die
Zichzelf helemaal heeft gegeven. Heer, want ja daar kunnen wij gewoon niet bij.
3. Wij danken U Vader in de hemel als we in deze dienst weer mogen weten dat U er bent. Dat U ons wilt
ontmoeten als Uw kinderen en dat U ons wil meenemen en vormen, kneden. en ons wil opbouwen om
gelukkig te zijn in U. En dat gaat uit boven de omstandigheden waarin we zijn. Dat begrijpen we niet.
4. (persoonlijk )Heer ze maakt zulke moeilijke en zware tijden door. Heer soms natuurlijk hebben wij daar
zo onze vragen bij en die zal ze zelf ook ongetwijfeld hebben.
5. (persoonlijk dopen) [...] soms niet genezen en soms wel genezen
Nederig
1. Dat we aan de ene kant vol nederigheid en aan de andere kant vol dankbaarheid de week weer in mogen
gaan.
2. Heer ja we stellen ons voor Uw aangezicht, als kleine zwakke en nietige mensen die nodig hebben
opgetild en gedragen te worden, op onze voeten gezet te worden die het nodig, hebben om ons hart, ja,
geopend te laten worden voor u.
3. Heer U kent haar hart, haar zorgen en haar leven. We willen U bidden Heer of U heel dicht met haar mee
wil gaan. Dat doen we niet omdat wij dat verdienen,
"#$%&$'!
1. En ook als het geen feestweek is geweest, omdat ons hart, ons hoofd of misschien ons lichaam gewoon
zo veel moeite en pijn ervaren. Heer, dan willen wij bidden dat alles wat we zo met ons meedragen dat
dan bij het begin van de dienst bij U mogen leggen, bij U mogen brengen,
2. Ook onze persoonlijke omstandigheden, ziekte, moeite of zorg.
3. (persoonlijk dopen) Ook na deze dag. Het is geen garantie dat alles nu makkelijker zal gaan.
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13 BIJLAGE – OP DOORTOCHT – MORAAL, EXISTENTIE
- wat wij doen, zouden moeten doen, willen, zijn, zouden moeten zijn, waarvoor men komt Biddend voor mensen
1. (zie vele voorbeden/bevragen)
Dankend / Prijzend
1. We willen U danken
2. en te danken .
3. Dank U hemelse Vader
4. Heer daar zijn we dankbaar voor.
5. Heer we willen U danken ook voor dit samenzijn
6. we danken U Heer voor Uw genade en vrede
7. En we willen U echt hartelijk bedanken dat we in een vrij land mogen leven.
8. Heer dank U wel daar voor.
9. Dank U voor dat grote wonder.
10. En dat we U deze middag ook alle eer mogen geven.
11. We danken dat U Vader dat U bij hen wilt zijn en hen wilt beschermen.
12. Dank U Heer dat we mogen bidden
13. We danken U almachtige Heer
14. En dank U [...] dat U raadsman bent. Dat U sterke God bent Heer
15. Wij prijzen U als onze Koning. Als onze Redder. Als onze Vriend.
16. Wij prijzen U. We zegen U
17. Dank U wel Heer dat we één keer per maand het Avondmaal mogen vieren
18. Dank U wel Heer dat we het straks ook met elkaar mogen breken en delen.
19. Dank U wel dat we zo het avondmaal met elkaar mogen vieren
20. Here Jezus dank U wel. Dank U wel dat U bereid was, om die weg te gaan voor [...]. We prijzen U dat U
bereidt was het offer voor ons te brengen
21. Dank U wel voor dat offer
22. vertrouwen dat genezing in Christus hier is en doorwerkt in ons mens-zijn [...] daar willen we U voor
prijzen.
23. Heer dank U wel voor alles wat U geeft en dank U wel voor dit samenzijn
24. Wij danken U Vader in de hemel als we in deze dienst weer mogen weten dat U er bent.
25. Heilige Vader dank U wel voor deze dienst. [...] Dank U voor de genade in Uw Zoon Jezus Christus.
Dank U voor de diepere betekenis
26. We willen danken dat U de overwinnaar bent.
27. dan zijn we alleen maar dankbaar
28. Heer dank U wel dat, ja, dat zij, ook openstaat voor Uw bijzonder leiding
God ontmoetend / bij God komen
1. (om) U te ontmoeten,
2. en dat we bij U mogen komen ook deze middag.
3. Heer zo komen we als gemeente, en ons allen, komen we voor Uw aangezicht
4. Here God we willen bij U komen
5. Lieve Vader we willen zo tot U naderen.
6. Heer laten we dan juist ook een ontmoeting te hebben met U.
7. Vader in de hemel zo willen we bij U komen
8. Neem ons mee Here.
9. We bidden U Heer, dat we dat ook in onze levens zullen mogen ervaren,
10. als we in deze dienst weer mogen weten dat U er bent. Dat U ons wilt ontmoeten als Uw kinderen
11. En dank U wel dat ze daar ook gehoor aan heeft gegeven
12. willen U danken dat zij de stap heeft gemaakt U te volgen in het watergraf.
13. zo mogen we U zo ontzettend danken dat U <naam> vandaag gebruikt hebt om te getuigen van U
Zingend
1. maar ook om te zingen
2. en de lofprijs
3. dat we U mogen eren door de liederen heen
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4.
5.
6.

We hebben met elkaar een lied gezongen en ze heeft getuigd.
Ontmoeten Heer en U groot te maken en broeders en zusters te ontmoeten.
We danken U Vader dat we U mogen loven en prijzen en grootmaken als onze God, onze Koning en
onze Heer
Weten dingen niet
1. Heer soms natuurlijk hebben wij daar zo onze vragen bij en die zal ze zelf ook ongetwijfeld hebben.
2. Dat U sterke God bent Heer ook al ervaren we dat niet.
3. want ja daar kunnen wij gewoon niet bij (het mysterie van het Avondmaal)
4. Soms is dat geen lichamelijke genezing [...] zoals we dat zien [...] niet bij <naam> en bij anderen, Heer
dat snappen we dan niet,
5. Dat begrijpen we niet (dat God ons gelukkig maakt boven de omstandigheden).
6. [...] soms niet genezen en soms wel genezen
Avondmaal vierend
1. als we met elkaar avondmaal vieren vandaag.
2. Wij gedenken de Heer Jezus als onze Verlosser, Koning en Bevrijder.
3. dat we één keer per maand het Avondmaal mogen vieren
4. dat we het straks ook met elkaar mogen breken en delen. Heer dat we dan mogen denken dat U voor ons
gestorven bent aan het Kruis. Dat we Uw Bloed mogen drinken.
5. dat we zo het avondmaal met elkaar mogen vieren
Dienst aan God opdragend/terugbrengend/zegen er over vragend
1. We willen het (de dienst) aan U opdragen Heer. Uw zegen er over vragen.
2. vragen Uw zegen over deze middag
3. Heer zo willen we de hele dienst bij U terugbrengen.
4. Dank U Vader dat we zo ook dit samenzijn weer terug mogen leggen in Uw hand,
5. ook de kinderdiensten willen we bij U brengen.
Ontvangende genade en vrede, zegen
1. Genade en vrede zij U van God de Vader en Jezus Christus onze Heer, in en door de heilige Geest.
Amen
2. we danken U Heer voor Uw genade en vrede
3. De liefde van God de Vader, en de genade van Jezus Christus de Zoon en de onmisbare gemeenschap
van de heilige Geest is en blijft met ons
4. De Here zegene U en behoede u; de HERE doe Zijn aangezicht over U lichten en zij U genadig; de
HERE verheffe Zijn aangezicht over U en geve U vrede
5. De genade van de Here, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de heilige Geest is
met ons,
Schuld belijden
1. Heer, aan de ene kant belijden we gewoon onze schuld.
2. We hebben allemaal gezondigd zegt de Bijbel. We hebben allemaal U Heer jezus heel vaak U niet laten
zien aan de mensen om ons heen
3. Hoe moeilijk kan dat zijn. En tegelijkertijd, ja, is dat blijkbaar zo moeilijk. Here daarom belijden wij ook
onze schuld, ons falen daarin. Dat het zo vaak niet lukt.
4. En dat wij onze schuld mogen belijden en mogen vragen of U het wilt vergeven.
5. en vergeef ons onze schulden
Horend uit God Woord
1. om te horen uit Uw Woord,
2. En dat we mogen luisteren naar George al hij gaat spreken
3. Wij zijn een akker, Vader (‘Maar Uw stem klinkt nog steeds. Als wij Uw woord openen en er in lezen” akker en zaad beeld van luisteren)
4. Om te horen wat U tot ons te zeggen heeft. Door de liederen heen misschien, door de prediking heen,
misschien ook wel door het Avondmaal heen.
Weten dat Jezus is gestorven en opgestaan (en bereid nu een plaats)
1. we weten dat U Here Jezus gestorven bent en weer bent opgestaan om een plaats voor ons te bereiden.
2. voor al die zonden bent gestorven. Maar ook weer bent opgestaan.
3. Zelfs tot in de dood is gegaan, is gestorven, begraven. En hij is opgestaan,
4. voor ons gestorven bent aan het Kruis
Hulp vragend
1. Heer helpt U ons om dit deze middag voor een ogenblik opzij te kunnen zetten.
2. Heer wilt U tot ons [...] spreken. [...] wegnemen.
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3.

Heer help ons om bij ons smachten te komen. Naar verlangen, naar vrede, naar gerechtigheid. In en om
ons heen.
Vrede ervaren
1. die vrede die mogen we nu al ervaren als het moeilijk is, als het stormen gaat,
2. Alles dankzij het offer van Uw Zoon, Jezus Christus. Aan die vrede komt geen eind. Heer, wat
wonderlijk om vandaag ook weer te beseffen. Wat goed om ook vast te houden.
3. Dank voor Uw vrede.
Weten dat er eeuwig leven is
1. Dat we mogen weten dat er eeuwig leven is. En dat het daar prachtig zal zijn.
2. Heer en dat het eeuwige leven mogen we nu al deelgenoot aan hebben.
Wegkruipen/omvallen voor God
1. Dan hebben wij misschien de neiging dat als Uw licht ten volle in ons hart schijnt, weg te kruipen in het
donker.
2. Als Uw licht over ons schijnt kunnen wij niet overeind blijven staan.
Onderdeel van het Koninkrijk
1. dat we bij Uw Koninkrijk mogen horen, het Koninkrijk van God.
2. Uw Koninkrijk kome (in de toekomst)
Gekend door God
1. en Heer U kent onze harten, U weet hoe we hier komen,
2. U weet ook Heer wat er in onze harten speelt , wat er allemaal in onze gedachten aan de hand i
Richtend op God
1. dat wij ons hart op U mogen richten.
2. en ons echt te richten op U
Ontvangend de zegen
1. De HERE zegene U en behoede u; de HERE doe Zijn aangezicht over U lichten en zij U genadig; de
HERE verheffe Zijn aangezicht over U en geve U vrede.
2. En zo mogen we nu naar ons huis heengaan dragende zijn zegen
Mensen met moeiten
1. Heer dat er zo veel dingen soms op ons af komen in deze wereld. Ook onze persoonlijke
omstandigheden, ziekte moeite of zorg.
Onszelf aan God gevend
1. Wij zongen “Heer ik geef mij aan U volkomen”, mogen we dat ook doen als wij Uw Woord lezen.
Gedisciplineerd
1. Geef ons die discipline en tijd om [...] In Jezus naam. Amen
Nadenkend
1. mochten nadenken over deze geweldige belofte
Weten dat God zijn Zoon aan ons
1. U gegeven heeft in eerste plaats aan Uw volk maar ook aan ons, dat deze een kind geboren is , en dat Uw
Zoon gegeven is en dat de heerschappij in Uw naam op Uw schouder heerst
In God licht staand
1. Vader in de Hemel, Heer Jezus, als we zeggen dat Uw licht op alle plekken van ons hart mag schijnen
[...] als Uw licht ten volle in ons hart schijnt
Nederig zijn
1. Dat we aan de ene kant vol nederigheid
Dankbaar zijn in de nieuwe week
1. aan de andere kant vol dankbaarheid de week weer in mogen gaan
Beseffen dat Kerst ook over het Kruis en de opstanding gaat
1. En dat we mogen beseffen Heer Jezus dat met Kerst niet alleen een feest is dat gaat over liefde, over
geluk, blijdschap en warmte, maar dat het gaat om Uw Kruis en Uw opstanding.
Dat we tijd apart zetten voor God
1. En vandaag doet U het appel aan ons gewoon, om, ander andere ten minste vandaag, om tijd apart te
zetten , te selecteren en te investeren om te lezen in Uw woord en het toe te passen in ons leven.
Dankbaar
1. Dat maakt ons extra dankbaar o Heer dat wij elke keer weer bij U terug mogen komen
Actief kiezen voor God
1. Wilt U ook Heer door het breken van het brood en het nemen van het brood ons ook bewust worden
weer van de keuze dat wij U willen volgen.. In Jezus naam. Amen.
Sterk zijn
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1. We willen dat we sterkt mogen worden als we de wijn nemen [...]
Hongerig zijn
1. hongerig te worden door Uw woorden te lezen
Dicht bij Christus zijn
1. dicht bij U te blijven [...] Christus in ons leven, om Jezus wil.
In Gods nabijheid
1. Dat we dwars door alle moeilijkheden heen mogen weten dat we dicht bij U mogen zijn. Dat U bij ons
bent.
Gelukkig in God zijn
1. om gelukkig te zijn in U.
Veranderen
1. en dat U ons wil meenemen en vormen, kneden en ons wil opbouwen
We hebben God nodig en stellen ons voor zijn aangezicht
1. Heer ja we stellen ons voor Uw aangezicht, als kleine zwakke en nietige mensen die nodig hebben
opgetild en gedragen te worden, op onze voeten gezet te worden die het nodig, hebben om ons hart, ja,
geopend te laten worden voor u.
Intieme omgang
1. als Uw kinderen intieme omgang met U te hebben
Tot een zegen zijnde
1. Here ga met ons en stel ons tot een zegen.
Leiding vragend
1. Heer leidt ons.
Zegen vragend
1. [...] zegen ons daarin, zegen ons als we van hier gaan
Schuldenaren vergevend
1. gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
Gods kracht in ons werkend
1. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt,
Terugkerend naar God
1. Dat wij Here Jezus elke keer bij U mogen terugkomen.
Terugkijkend op Zijn overwinning
1. Ook na deze dag. Het is geen garantie dat alles nu makkelijker zal gaan. Maar we hebben wel weer een
mijlpaal gezet, waarop we mogen terugkijken op Uw overwinning.
Kent ons.
1. En toch kent U een ieder van ons persoonlijk uit de diepte van onze weg.
Van God lerend
1. om iets van U te leren,
Persoonlijk zaken bij God neerleggend
1. Heer, dan willen wij bidden dat alles wat we zo met ons meedragen dat dan bij het begin van de dienst
bij U mogen leggen, bij U mogen brengen,
Onder de belofte de middag ingaand
1. En mogen we onder de belofte dan ook Heer deze middag ingaan.
Van God verwachtend
1. Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer.
Niet meer bang zijn
1. niet meer bang hoeven te zijn.
Bevrijdt van zonden
1. En Here Jezus dat U ons heeft bevrijd van onze zonden [...]
Weten dat God met de iemand meegaat
1. we weten dat U met ze meegaat op hun plek
We verdienen niet dat God naar ons luistert
1. Dat doen we niet omdat wij dat verdienen,
!
!
!
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16 BIJLAGE - VERWIJZINGEN NAAR DE BIJBEL TIJDENS HET BIDDEN
Silo
1.

2.
3.
4.

Zo begonnen we vandaag Here God met de woorden van een oude Psalm. Zo geloven wij, of
in elk geval dat proberen we. We oefenen. We vieren en proberen het opnieuw onder woorden
te brengen. Met de oude woorden van het volk Israël waarmee U begonnen bent, lang geleden.
Of met zingen en Psalmen van deze tijd. Om mensen van dwang te redden om mensen
opnieuw in het licht te zetten.
Laat ook vandaag hier op deze plek en al die plaatsen waar het Woord van Leven opengaat
Heer open Uw Woord opnieuw voor ons
Heer zend Uw Geest die levend maakt, houdt ons bij Uw woord en maak ons tot volgers

Op Doortocht
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

U te ontmoeten, om iets van U te leren, om te horen uit Uw Woord, maar ook om te zingen en
te danken
Als wij Uw woord openen en er in lezen.
[...] mogen we dat ook doen als wij Uw Woord lezen.
Een ieder die Uw woord heeft gehoord en het heeft verstaan, en ook bereid is te laten leven in
zijn leven, het te laten wortelen in zijn leven.
En vandaag doet U het appel aan ons gewoon, om, ander andere ten minste vandaag, om tijd
apart te zetten, te selecteren en te investeren om te lezen in Uw woord en het toe te passen in
ons leven.
Dank U wel voor dat offer voor die genade. Heer en door Uw striemen, de striemen van Uw
bloed is onze genezing gekomen Heer, geworden zoals in Uw woord staat.
We willen dat we sterkt mogen worden als we de wijn nemen [...] hongerig te worden door
Uw woorden te lezen en dicht bij U te blijven [...] Christus in ons leven, om Jezus wil.
Vandaar dat Uw woord ook spreekt over een vrede die alle verstand te boven gaat en daar
verlangen we naar, daar bidden we om voor elkaar.
We hebben allemaal gezondigd zegt de Bijbel.
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