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In gebed verbonden 

Wat kunnen de verschillende gebedstradities van elkaar leren? 

Marcel Sarot (Tilburg University) 

 

Gebed is intrinsiek gericht op de eenheid van de Kerk. Allen die het Onzevader bidden, zeggen 

in dat gebed niet alleen iets over hun verhouding tot God, maar ook over hun verhouding tot 

elkaar. Bij zijn bezoek aan de Wereldraad van Kerken in Genève op 21 juni 2018 verwoordde 

Paus Franciscus dit als volgt: 

Steeds wanneer wij ‘Onze Vader’ zeggen, weerklinkt in ons dat wij zoons en dochters, 

maar ook broers en zussen zijn. Gebed is de zuurstof van de oecumene. Zonder gebed 

wordt gemeenschap verstikkend en maakt zij geen voortgang, omdat wij de Geest van 

God beletten, ons voort te drijven. Laten wij onszelf vragen: hoe veel bidden wij voor 

elkaar? De Heer bad dat wij een zouden zijn; volgen wij hem in dit opzicht na?1  

Als het waar is dat wanneer wij op juiste en gepaste wijze bidden, alles wat wij bidden is 

opgenomen en vervat in het Onzevader2, betekent dat ook dat al onze gebeden een gerichtheid op 

eenheid moeten hebben. Zelfs wanneer wij niet expliciet bidden om eenheid, en zelfs wanneer 

wij niet samen met christenen uit andere kerken en confessies bidden, staat ons gebed toch nooit 

helemaal los van het oecumenische streven naar eenheid. Daarom is bidden ook bij uitstek een 

activiteit die in oecumenisch verband kan worden verricht.3 

Helaas betekent dit niet dat gebed nooit een aanleiding tot verdeeldheid kan zijn. Zo treffen wij 

al in de catacomben gebeden voor overledenen aan, en werd er in de middeleeuwen veelal 

gebeden op voorspraak van engelen, heiligen en Maria. Beide gewoonten bestaan voort in de 

katholieke traditie, maar zijn op veel kritiek gestuit van de Reformatoren en worden in kerken uit 

                                                           
1 Francis, Pope, ‘Address of his Holiness,’ geraadpleegd 2 juli 2018. 

2 Augustinus, Brief 130, xii, 22 (PL 33, 503); Ned. vert. in Augustinus, Staat van ontlediging, 

staat van gebed, cit. 70. 

3 Kasper, Handboek voor de spirituele oecumene, 28–31; Charta oecumenica 5. 
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de Reformatie meestal afgewezen.4 Dergelijke verschillen in gebedspraktijk zijn symptomen van 

diepgewortelde verschillen in geloofsinhoud, waarop men in de oecumene bedacht moet zijn.  

Hier wil ik het niet over dit soort verschillen hebben, maar over een ander soort verschillen, 

subtieler van aard, maar wellicht niet minder diep geworteld. Iedereen die ervaring heeft met 

beide tradities weet dat protestanten en katholieken anders bidden, ook op die momenten waarop 

zij geen gebed uitspreken dat ingaat tegen het geloofsgoed van de andere traditie. Het is echter 

vaak moeilijk er een vinger achter te krijgen waar die verschillen precies in zitten. Waarom voelt 

een katholiek zich ongemakkelijk bij de protestantse manier van bidden, en omgekeerd? Ik 

bespreek deze verschillen vanuit de veronderstelling dat wij van elkaar kunnen leren, niet alleen 

over wat de ander gelooft, maar ook over wat wij zelf geloven. Beide tradities hebben hun eigen 

rijkdom, beide hebben hun sterke en hun zwakke punten, en beide zijn niet principieel 

onverenigbaar. Door begrip te krijgen voor de ander worden wijzelf verrijkt. De onderliggende 

vraag is derhalve: wat kunnen wij van elkaar leren? 

Achtereenvolgens zal ik drie vormen van gebed bespreken: rozenkransgebed (typisch katholiek), 

vrij gebed (typisch protestant) en getijdengebed (meer katholiek, maar ook voor protestanten 

acceptabel). Mijn these zal zijn dat alle drie vormen zowel protestanten als katholieken iets te 

zeggen hebben. 

 

Rozenkransgebed5 

Wat is het meest beeldbepalende katholiek gebed? Het rozenkransgebed. Dat bestaat wezen uit 

vijftien ‘tientjes’ van Weesgegroeten, waartussen telkens een Onzevader wordt gebeden. De 

tekst van het Weesgegroet luidt als volgt: ‘Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met 

U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot. 

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.’ rooms-

                                                           
4 Holliday & Webb, ‘Intercession,’ 516. 

5 In het nu volgende heb ik gebruik gemaakt van materiaal uit mijn artikel ‘Bidt zonder 

ophouden’. 
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katholieken verstaan het Weesgegroet als een vervulling van het Schriftwoord ‘Van nu af zullen 

alle geslachten mij zalig prijzen’ (Luc. 1:49). Hiertoe wordt een tekst gebruikt die voor het 

grootste deel een samenvoeging is van de woorden van woorden die eveneens uit het Evangelie 

van Lucas komen: die van de engel tot Maria (1:28) en die van Elisabeth tot Maria (1:42). De 

slotzin is strikt genomen geen gebed, maar een verzoek tot gebed. Het bijzondere aan dit verzoek 

is dat het gericht is tot een overledene. Protestanten en katholieken stemmen hierin overeen, dat 

zij anderen om gebed kunnen vragen. Katholieken staan hierin alleen, dat zij zozeer overtuigd 

zijn dat sommige overledenen (de zogenaamde heiligen) nu reeds bij God zijn, en bovendien 

onze verzoeken om gebed kunnen horen, dat zij deze heiligen veelvuldig om gebed vragen.  

Wanneer Weesgegroeten worden aaneengeregen tot tientjes, zoals in het rozenkransgebed, 

worden die veelal in een bepaalde cadans opgezegd, waarbij de individuele woorden niet 

gearticuleerd meer worden uitgesproken. Critici spreken dan van ‘afraffelen.’ Op protestanten 

komt het afraffelen van gebeden in het algemeen over als oneerbiedig; wie een gebed afraffelt, 

spreekt het zo onverstaanbaar uit dat de aangesprokene het niet verstaat en de communicatie 

mislukt. Tot hun geruststelling kan ik zeggen dat het rozenkransgebed niet primair een vorm van 

communicatie is; als het echt de bedoeling zou zijn, met Maria te communiceren, zou een enkel, 

met aandacht uitgesproken, Weesgegroet, wellicht aangevuld met enkele persoonlijke intenties, 

meer zin hebben dan de menigvuldige herhaling van een schier onverstaanbare woordenbrij.  

Als het bij de rozenkrans niet om communicatie gaat, waar gaat het dan wel om? Allereerst, ik 

schreef het al, om een vervulling van het Schriftwoord aangaande de zaligspreking van Maria. 

En vervolgens, niet minder belangrijk, om het mediteren over de heilsgeheimen van ons geloof. 

Het rozenkransgebed is niet zozeer een gebed als wel een meditatietechniek, waarbij men tijdens 

het uitspreken van de woorden van elk ‘tientje’ een van de ‘geheimen’ van de rozenkrans 

overweegt. Traditioneel zijn er vijftien ‘geheimen’; paus Johannes Paulus II heeft er nog vijf aan 

toegevoegd. De ‘geheimen’ zijn feiten uit het leven van Jezus. Ik noem vijf van de traditionele 

geheimen: de droevige geheimen: 1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader (Matt. 

26:38–45); 2. Jezus wordt gegeseld (Matt. 27:26); 3. Jezus wordt met doornen gekroond (Matt. 

27:29); 4. Jezus draagt zijn kruis naar Golgotha (Joh. 19:17); 5. Jezus sterft aan het kruis (Joh. 

19:30). Geheel tegen de schijn dat het bij het rozenkransgebed gaat om een onbijbelse 

Mariaverering in, gaat het feitelijk om meditatie over het leven van Jezus. Het ‘afraffelen’ is dus 
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een techniek waardoor de aandacht vanzelf van de woorden, die als afzonderlijke woorden 

verdwijnen in de cadans, naar de geheimen verschuift. De woorden fungeren slechts als een soort 

voertuig voor de overdenking van die geheimen. Men hoort dan ook wel zeggen, dat waar de 

rozenkrans wordt gebeden, het met de geloofskennis ook wel goed zit.6 Hoewel ik toe moet 

geven dat de overdenking van deze geheimen in de praktijk niet altijd grote hoogten bereikt, ben 

ik er van overtuigd dat de meeste katholieken die de rozenkrans bidden, zich er van bewust zijn 

dat zij eigenlijk over de geheimen van de rozenkrans zouden moeten mediteren – zelfs als zij dat 

niet doen. 

Het mooie van deze vorm van gebed – zowel de zaligspreking van Maria als vervulling van het 

woord uit het evangelie als de meditatie over de heilsgeheimen uit het leven van Jezus – vind ik 

dat het in principe belangeloos is. Het gaat er niet om, iets te verkrijgen, maar om een geloofsact 

te stellen (de Moeder Gods zaligspreken) en steeds dieper door te dringen in het leven van de 

Heiland. Voor de slotbede (Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het 

uur van onze dood) ligt dat iets anders. Daar wordt Maria immers gevraagd om voor de bidder te 

bidden. In de rozenkrans krijgt dat echter geen nadruk. Mooi vind ik dat Maria hier wordt 

aangesproken met de oudkerkelijke titel ‘Moeder van God’, een titel die – net als de 

bemediteerde heilsgeheimen – primair verwijst naar Jezus, en wel naar diens goddelijke natuur. 

En ten slotte vind ik het ook in positieve zin opvallen dat wel om gebed wordt gevraagd, maar 

niet wordt gespecificeerd wat Maria in dat gebed dan moet vragen. In die zin staat dit gebed in 

de traditie van het ‘Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede’ (Lc 22:42). 

Toch heeft de protestant die zich ongemakkelijk voelt bij het rozenkransgebed niet geheel 

ongelijk. Ik schetste zojuist het rozenkransgebed zoals het is bedoeld, niet zoals het in de praktijk 

wordt uitgevoerd. In de praktijk werd, zeker in het recente verleden, het rozenkransgebed (of 

delen daarvan, ‘tientjes’ of het ‘rozenhoedje’) opgelegd als penitentie in de biecht. Dan ging het 

puur om het aantal Weesgegroeten dat werd gebeden, en dat bevorderde een kwantitatieve 

benadering van de rozenkrans, en niet een meditatieve benadering. Die kwantitatieve benadering 

van het rozenkransgebed vind je bijvoorbeeld ook wanneer kinderen een wedstrijdje doen, wie 

                                                           
6 Gorce, ‘Rosaire’, i.h.b. 2911. 
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het snelst een ‘tientje’ kan afraffelen.7 Die kinderen hebben dan niet begrepen waar het om gaat 

bij de rozenkrans – en dat kan eigenlijk ook nauwelijks op hun leeftijd. 

 

Een gesprek tussen vrienden 

Volgens een tweede opvatting van gebed, die men vooral op het protestantse erf tegenkomt, lijkt 

gebed nog het meest op een hartelijk gesprek tussen vrienden. In gebed spreekt men met God als 

met een vriend of met een geliefde, en alles wat onder goede vrienden kan worden besproken, 

kan ook met God worden besproken. Deze opvatting wordt breed gedragen in protestantse kring 

en treft men bijvoorbeeld aan in het Dienstboek van de Protestantse kerk in Nederland: ‘Bidden 

veronderstelt een persoonlijke God die met mensen begaan is. Dat maakt het gebed tot een 

intieme aangelegenheid, een zaak van de binnenkamer, een persoonlijke, innerlijke en innige 

zaak. (…) In het gebed geven we onszelf zonder voorbehoud aan God en laten we God zonder 

voorbehoud bij ons toe.’8 Deze opvatting heeft een grond in de Schrift: denk bijvoorbeeld aan 

Jezus’ verhaal van de vriend die midden in de nacht opstaat en om drie broden vraagt (Lc 11:5–

8). Nu gaat het wél om communicatie, namelijk communicatie van de individuele gelovige met 

God. Voor het welslagen van die communicatie is het van belang dat men zijn eigen woorden 

gebruikt. Je schrijft toch ook geen liefdesbrief in andermans woorden? De katholieke gewoonte 

om formuliergebeden te gebruiken, wordt in deze opvatting al snel als inferieur gezien. 

‘Voorgedrukte gebeden kunnen de vraag oproepen naar de echtheid en persoonlijke 

betrokkenheid van de biddende persoon,’ zo stelt een recent dialoograpport.9 En het genoemde 

Dienstboek stelt: ‘Alleen het vrije gebed is, naar men veronderstelde, door de heilige Geest 

geïnspireerd.’10 Vervolgens is het van belang dat je met volle aandacht bij je woorden bent: je 

verklaart toch ook je liefde niet aan je geliefde terwijl je er in gedachten niet bij bent? In het 

verlengde hiervan is het ook van belang dat je de tijd neemt voor God. Die tijd wordt dan veelal 

                                                           
7 d’Costa, ‘De volheid der waarheid’, i.h.b. 234. 

8 Dienstboek, 1154. Op dezelfde blz. wordt langere tijd bidden met een citaat van Augustinus 

vergeleken met ‘een lang aanhoudende liefdesblik.’ 

9 De biddeloosheid voorbij, 4. 

10 Dienstboek, 1166. 
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aangeduid als stille tijd: een dagelijks moment (ongeveer een kwartier tot een half uur) dat de 

gelovige reserveert voor bijbellezing en stil gebed, om op die wijze niet alleen tot God te 

spreken, maar ook naar God te luisteren. Zo wordt de relatie met God onderhouden. Want ook 

die relatie behoeft, net als alle relaties, onderhoud. En tenslotte is het van belang dat je goed 

articuleert en verstaanbaar spreekt: een liefdesverklaring raffel je toch ook niet af?  

Wanneer ik zojuist schreef dat in gebed alles ter sprake kan komen dat in een goed gesprek onder 

vrienden zou kunnen worden gezegd, betekent dat: je kunt danken, vragen, schuld belijden, 

gevoelens uiten, loven en prijzen, maar ook protesteren. De verhoudingen tussen de 

verschillende vormen van gebed kunnen variëren van traditie tot traditie: in mainstream 

protestantisme zal de klemtoon meer op het vraaggebed vallen,11 in evangelisch-charismatische 

kringen krijgt de lofprijzing wat meer gewicht. De mainstream opvatting is opvallend helder 

verwoord door Vincent Brümmer in zijn Wat doen wij als wij bidden? Uitgaand van het 

vraaggebed schetst Brümmer een dilemma met twee hoorns. Is het vraaggebed bedoeld om God 

te beïnvloeden? Maar God zal toch altijd het beste voor ons willen, ook als wij niet bidden? Is 

het dan bedoeld om onszelf te beïnvloeden, doordat wij ons meer op God richten? Ook dat kan 

haast niet waar zijn, want zodra wij inzien dat vraaggebed niet bedoeld is om God te 

beïnvloeden, maar onszelf, zullen wij ophouden met bidden. Brümmer loste dit dilemma op door 

te stellen dat gebed niet bedoeld is om God óf de mens te beïnvloeden, maar om de relatie tussen 

beide te beïnvloeden. ‘Als we (…) veronderstellen dat het vraaggebed erop gericht is, de relatie 

tussen God en mens te beïnvloeden, en dat deze relatie een persoonlijke relatie is, dan moet het 

vraaggebed erop gericht zijn zowel God als degene die bidt te beïnvloeden. God wordt gevraagd 

                                                           
11 Luther gispt de monastieke gebedspraktijk in de rooms-katholieke kerk, waarin psalmen en 

andere vaststaande gebeden worden uitgesproken omdat het gebed daar te weinig vraaggebed is. 

Echt bidden is volgens hem ‘Gott anrufen in allen Nöten.’ ‘Ein Gebet, in dem nichts von Gott 

begehrt wird, is kein Gebet.’ Luther, Der Große Katechismus/Die Schmalkaldische Artikel, 106, 

109. De Heidelbergse Catechismus ziet gebed allereerst als een werk van dankbaarheid (Z45 

v116), maar bij de vraag naar de inhoud van het gebed (Z45 v118) gaat het over ‘geestelijke en 

lichamelijke nooddruft.’ In Z50 v125 komt het tot een synthese: wie al zijn noden aan God 

voorlegt, kan wanneer in die noden voorzien wordt, dit dankbaar als een werk Gods erkennen. 

Goed in evenwicht is Miskotte, De weg van het gebed. 
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te handelen, en degene die bidt stelt zichzelf beschikbaar als een secondaire oorzaak door wie 

God kan handelen.’12  

Hoewel de klemtoon hier ligt op gebed dat thuis, in de intimiteit van de binnenkamer, wordt 

uitgesproken, beperkt de gelovige zich daar geenszins toe. Er zijn een aantal vaste momenten op 

de dag waarop hardop in gemeenschapsverband wordt gebeden: aan het begin van de schooldag, 

voor de maaltijd in het huisgezin, bij de opening van een vergadering. Opvallend is daarbij, dat 

hoewel men het belangrijk vindt dat het niet om uit het hoofd geleerde teksten gaat, gebed toch 

ook niet de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie wordt. De traditie draagt 

vaste elementen en formuleringen aan die door de individuele bidder steevast worden opgepakt. 

Zo begint het gebed voor het eten meestal met een expressie van dankbaarheid (voor het eten uit 

Gods milde hand ontvangen, voor het samenzijn van vrienden en familie rond de maaltijd), 

vervolgt het met een bede om zegen over het eten, en eindigt het veelal met enkele andere beden 

(voor mensen die het met kariger maaltijden moeten doen, of voor de gasten, dat zij later weer 

veilig thuis mogen komen). Door deze gewoonte om op een aantal vaste momenten in de dag te 

bidden, wordt heel de dag in het perspectief van de persoonlijke liefdesrelatie met God geplaatst 

en beleefd.  

 

Voortzetting van het gebed van Christus 

De derde opvatting van gebed die ik hier wil bespreken is weer typisch katholiek, maar dat wil niet 

zeggen dat deze geen invloed heeft in protestantse kring. Het gaat hier om de visie op gebed die 

schuilgaat achter de gebedspraktijk in kloosters en in het brevier- of getijdengebed. Hoewel 

kloosters in het algemeen rooms-katholiek zijn – in een enkel geval oecumenisch, zoals het 

invloedrijke Taizé – zijn de gelovigen die naar de kloosters komen om daar tot rust te komen en 

hun gebedsleven te laten voeden, veelal protestant. En hoewel ook het breviergebed een typisch 

katholiek fenomeen is, is het getijdengebed – zoals het breviergebed tegenwoordig in de rooms-

katholieke kerk wordt genoemd – nu in hoofdlijnen ook opgenomen in het Dienstboek van de 

                                                           
12 Brümmer, Wat doen wij als wij bidden?, 86-87. 
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Protestantse Kerk in Nederland.13 Daar treft men echter geen theologische verantwoording van de 

keuze voor het getijdengebed, maar veelmeer een praktische: ‘Ook in reformatorische kringen 

groeit het besef dat er tijd, plaats en orde moet zijn om, in gemeenschap, ook de weekdagen te 

heiligen. De getijden blijken dan de geschikte vorm voor het dagelijkse gebed.’14 

Laat ik eerst kort iets zeggen over de praktijk, vervolgens over de achterliggende theologie. In 

contemplatieve kloosters worden de verschillende momenten van de dag geheiligd door een reeks 

gebedsdiensten: metten, lauden, priem, terts, sext, noon, vesper en completen. De Latijnse term 

hiervoor is liturgia horarum, de liturgie van de gebedsuren of getijden. Gelovigen buiten het 

klooster zijn uitgenodigd dit gebed in vereenvoudigde vorm (het Latijnse breviarium – waarvan 

ons ‘brevier’ afkomstig is – betekent kort overzicht, uittreksel) mee te bidden. Sinds de liturgische 

vernieuwing die met het Tweede Vaticaans Concilie is ingezet omvat het getijdengebed nog een 

morgengebed, een gebed overdag, een dagsluiting en een ‘lezingendienst.’ Het protestantse 

Dienstboek kent dezelfde getijden, maar laat de lezingendienst achterwege. De Psalmen vormden 

het hoofdbestanddeel van het getijdengebed, aangevuld met kantieken (lofzangen die niet uit de 

Psalmen, maar wel uit de Bijbel komen) en antifonen (verzen die voor en na de Psalmen en 

kantieken worden gebeden en die een interpretatiekader aanbieden). Ook stilte, meditatie en 

Schriftlezingen hebben hun plaats. Maar de kern wordt gevormd door formuliergebeden: gebeden 

waarvan de tekst vaststaat. 

De katholieke kerk ziet het getijdengebed niet op de eerste plaats als gelovige communicatie met 

God, maar als een voortzetting van het gebed van Jezus. Jezus heeft zich tijdens zijn aardse leven 

doen kennen als een man van gebed;15 de kerk ziet het als haar taak, na Zijn Hemelvaart dit gebed 

van Christus ononderbroken voort te zetten.16 Het is om deze reden dat de Psalmen het 

hoofdbestanddeel vormen van het getijdengebed: het Psalmboek was Jezus’ gebedsboek, en door 

                                                           
13 Dienstboek, 951–1150. 

14 Dienstboek, 1168. 

15 Institutio generalis van de Postconciliaire Raad voor de Liturgie, gedateerd 2 februari 1971, in 

het Ned. vertaald als de ‘Algemene inleiding op het getijdengebed’, nr. 4. 

16 Algemene inleiding op het getijdengebed nr. 28. Voetnoot aldaar: Vgl. Vaticanum II, 

Presbyterorum ordinis, nr. 13. 
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de Psalmen te bidden zet de kerk het gebed van Jezus voort.17 Het getijdengebed wordt dan ook 

liever gekarakteriseerd als ‘voedsel voor persoonlijk gebed’ dan als persoonlijk gebed.18 In dit 

opzicht verschilt het getijdengebed niet van andere vormen van liturgie: in de liturgie kan 

persoonlijk gebed een plaats hebben, maar niet alle liturgie is persoonlijk gebed. De kerk bidt 

derhalve met Christus.19 Sterker nog, omdat na Jezus’ Hemelvaart de kerk het lichaam van Christus 

is, kan en mag zij het getijdengebed zien als het gebed van Christus’ zelf, die als hoofd van de kerk 

Zijn lichaam inschakelt in de voortzetting van Zijn aardse gebedspraktijk. In het gebed van de kerk 

zet Jezus zelf Zijn gebed voort.20 Zoals Augustinus het al verwoordde: Jezus ‘bidt in ons als ons 

hoofd.’21 Omdat de kerk het als haar taak ziet, het werk van Christus op aarde voort te zetten en 

gebed tot het wezen van dat werk behoort, is het getijdengebed een wezenlijk onderdeel van de 

liturgie van de kerk.22 Ook wanneer men thuis alleen in de binnenkamer het getijdengebed bidt, 

neemt men in deze opvatting deel aan de liturgie van de kerk.23 Dit verklaart ook de observatie uit 

het dialoograpport De biddeloosheid voorbij: ‘In onze bijeenkomst over de theologische 

uitgangspunten van het gebed trad een significant verschil in benadering naar voren waar het de 

ecclesiale inbedding van het gebed betreft. Als katholieke opvatting werd naar voren gebracht dat 

het christelijk gebed, ook het heel persoonlijke gebed, altijd gebed in verbondenheid met de Kerk 

is.’24 

Het feit dat het getijdengebed geen initiatief van het gelovige individu is, en zelfs niet van de 

kerkgemeenschap, maar van Christus zelf, en dat Hij het is die het in ons bidt, heeft ook gevolgen 

                                                           
17 ‘Algemene inleiding op het getijdengebed’, nr. 108. 

18 ‘Algemene inleiding op het getijdengebed’, nr. 28. Vgl. 14; Sacrosanctum Concilium nr. 90. 

19 ‘Algemene inleiding op het getijdengebed’, nr. 2. Vgl. Sacrosanctum Concilium nr. 99. 

20 ‘Algemene inleiding op het getijdengebed’, nr. 6-7, 17; Pius XII, Mediator Dei et hominum, 

nr. 2–3. 

21 Augustinus, Meditatie op Psalm 86 (85), opgenomen in het getijdengebed, en wel in de 

lezingendienst van de vrijdag van de vijfde week in de veertigdagentijd (jaar I); vgl. Pius XII, 

Mediator Dei et hominum 140–142. 

22 ‘Algemene inleiding op het getijdengebed’, nr. 9, 20; vgl. Sacrosanctum Concilium nr. 26. 

23 ‘Algemene inleiding op het getijdengebed’, nr. 108. 

24 De biddeloosheid voorbij, 4. 
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voor de gesteldheid waarmee het gebeden wordt. In uiterste consequentie zou men kunnen 

redeneren dat wanneer de kerk slechts het lichaam is en Christus het hoofd, het er niet toe doet of 

men met hoofd en hart is bij de teksten die men bidt; het gaat erom, dat men ze zegt en dat Christus 

er met hoofd en hart bij is. Deze uiterste consequentie heeft de kerk nooit getrokken. Steeds weer 

wordt beklemtoond dat het van belang is met hoofd en hart bij het gebed te zijn en dat men met 

aandacht moet bidden.25 Maar tegelijk is duidelijk dat het dagelijks met volle aandacht reciteren 

van het hele getijdengebed een welhaast bovenmenselijke opgave is, en dat slechts weinigen daar 

in de buurt zullen komen. Deze bovenmenselijke prestatie is derhalve geen voorwaarde voor de 

zinvolheid van het getijdengebed. Een zinvolle beoefening van het getijdengebed begint met het 

getrouw reciteren van de teksten, waarbij men probeert de aandacht erbij te houden. In het bidden 

met aandacht moet men groeien. Paus Benedictus XVI verwoordde dat in zijn Jezusboek als volgt:  

De heilige Benedictus heeft in zijn Regel de volgende uitdrukking gebruikt: ‘Mens nostra 

concordet voci nostra’ – onze geest moet zich bij de klank van onze stem voegen (Reg 

19,7). Doorgaans komt het denken eerst. De gedachte zoekt en vormt het woord. Maar bij 

het psalmgebed en bij ieder liturgisch gebed is het andersom: het woord, onze stem begint, 

en onze geest moet zich aansluiten bij die stem. Want uit onszelf weten wij mensen niet 

‘hoe wij moeten bidden’ (Rom 8,26).26 

In deze gebedsopvatting is het derhalve niet van belang dat men elke gebedstekst die men zegt, 

ten volle kan onderschrijven en dat elke gemoedsbeweging die men tot uitdrukking brengt ook 

daadwerkelijk de eigen innerlijke gemoedstoestand weerspiegelt. Juist het bidden van teksten die 

niet in je op zouden komen kan het geestelijk leven verdiepen. Hierover laat ik graag paus 

Benedictus XVI nog een keer aan het woord: 

Wij hebben echter ook altijd aanknopingspunten nodig in gebedsformuleringen, waarin de 

Kerk als geheel of individuele gelovigen hun ontmoeting met God hebben neergelegd. 

Want zonder die hulp bij het gebed wordt ons eigen bidden, en ons Godsbeeld, subjectief. 

Dan zegt het tenslotte meer over onszelf dan over de levende God. In de woorden van het 

gebed, voortgekomen eerst uit het geloof van Israël en later uit het gelovig bidden van de 

                                                           
25 Algemene inleiding op het getijdengebed’, nr. 19, 104. Sacrosanctum Concilium nr. 90. 

26 Ratzinger, Jezus van Nazareth 1, 138; vgl. Sacrosanctum Concilium nr 98. 
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Kerk, leren wij God kennen, en ook onszelf. Ze zijn een leerschool voor het gebed, 

veranderen ons leven, maken het open.27 

En wanneer het gebed gemoedstoestanden tot uitdrukking brengt die niet de eigen zijn, dient men 

te beseffen dat men de gebeden niet zegt bij wijze van allerindividueelste expressie van de 

allerindividueelste emotie, maar 

uit naam van het hele lichaam van Christus, of beter nog in de persoon van Christus zelf. 

Als men dit voor ogen houdt, verdwijnen de moeilijkheden die bij het zingen van de 

psalmen kunnen opkomen, wanneer men bemerkt dat zijn eigen gevoelens niet stroken met 

die van de psalm: zo bijvoorbeeld als men droevig gestemd een jubelpsalm zingt, of met 

blij gemoed een klaagpsalm. (…) Wie uit naam van de kerk psalmen zingt, kan altijd een 

reden tot vreugde of droefheid vinden, want ook in deze zin blijft het gezegde van de 

Apostel van kracht: ‘Verblijdt u met de blijden en weent met hen die wenen.’28 

 

Wat kunnen de verschillende gebedstradities van elkaar leren? 

Waar heeft het bovenstaande ons gebracht? Wat kunnen de verschillende gebedstradities van 

elkaar leren? Laat ik, als rooms-katholiek, maar beginnen met uiteen te zetten wat rooms-

katholieken van protestanten kunnen leren. Heel veel! ‘Biddeloosheid’ is een protestants woord, 

gemunt door Miskotte in de jaren dertig, maar speelt in katholieke kring nog sterker dan in 

protestantse kring. Dit is een te complex verschijnsel om het met een enkel woord te kunnen 

verklaren, maar hierbij speelt in ieder geval óók een rol, dat in katholieke kring het 

gemeenschapskarakter van gebed zozeer was benadrukt, dat veel katholieken in de tijd van het 

rijke Roomse leven dagelijks ter kerke gingen. Toen die inbedding verloren ging, ging ook het 

gebed grotendeels verloren. Protestanten waren en zijn meer gewoon om individueel en in klein 

verband, bijvoorbeeld in het gezin, tijd en ruimte te maken voor gebed, en hebben daar ook de 

vormen voor. Ik noem een enkel voorbeeld. Wie in een gezin met kleine kinderen die kinderen 

wil betrekken bij het gebed, doet dat het best met een liedje. Zelfs in seculiere 

                                                           
27 Ratzinger, Jezus van Nazareth 1, 137. 

28 Algemene inleiding op het getijdengebed,’ nr. 108. 
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kinderdagverblijven wordt de maaltijd begonnen met een liedje: ‘Smaaklijk eten, smaaklijk eten, 

hap hap hap. Dat zal lekker smaken, eet maar op!’ De protestantse traditie rijkt soortgelijke 

vormen, maar dan christelijk, aan: ‘ Voor alle goede gaven, Heer, zij U de dank en eer. Wij 

danken U voor ’t daaglijks brood, kracht en gezondheid, Heer.’ Katholieken kunnen veel leren 

van deze vormen, en ook van de protestantse discipline om daar tijd voor te maken en aan vast te 

houden. 

Omgekeerd hebben protestanten veel te leren van de katholieke visie dat alle gebed geworteld is 

in de kerk, en dat de kerk geen menselijk initiatief is maar een initiatief van God. Wie dit ten 

volle tot zich laat doordringen, weet zich in het gebed ten volle gedragen door Christus en door 

Zijn Geest. Dat betekent dat wij mogen leunen op de gebedstraditie van de kerk, en in het 

bijzonder op de woorden van de Psalmen. Als wij die rijkdom tot de onze maken, zal zij ook het 

persoonlijk gebed herbronnen en verdiepen. Vanuit katholiek perspectief is het vrije gebed zoals 

beoefend in de protestantse traditie in feite het tweede stadium in ons gebedsleven; dat heeft er 

baat bij, niet los gezien te worden van het eerste. Wie dit ten volle tot zich laat doordringen, kan 

ook iets meer ontspannen zijn over het gebed van het individu. De norm is dat allen bijdragen 

aan het gebed, maar tegelijkertijd wordt het individu gedragen door het gebed van de gemeente, 

ook wanneer z/hij zelf niet kan bidden. 

Tenslotte is het goed dat er in de christelijke gemeenschap ruimte is voor een vorm van op 

Christus gerichte meditatie. De rozenkrans kan daarbij als voorbeeld dienen.  

Op dit moment zien wij, hoe kerken met elkaars vormen experimenteren. In veel bewust 

katholieke gezinnen worden protestantse tradities rond de maaltijd overgenomen. Veel 

protestanten vieren inmiddels ook de paaswake en de kerstnacht. De monastieke liturgie heeft 

aantrekkingskracht op protestanten. En zowel protestanten als katholieken laten zich inspireren 

door de anglicaanse tradities van nine lessons and carols en de evensong.29 Dat is goed. Laten 

wij echter niet halt houden bij de vormen, maar ons ook verdiepen in het achterliggende 

gedachtegoed. Zo groeien wij daadwerkelijk naar elkaar toe. Dat moet ook, want de geestelijke 

verbondenheid die zichtbaar wordt in spirituele oecumene is intrinsiek gericht op institutionele 

eenheid. Het is de eenheid van Vader en Zoon die ons dringt tot eenheid in de kerk ‘opdat de 

                                                           
29 Rijken, ‘My Soul Doth Magnify’. 
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wereld gelove’ (Joh. 17:21). Voor dát effect moet onze spirituele eenheid echter zichtbaar 

worden in institutionele eenheid. Dit einddoel moeten wij niet uit het oog verliezen. Immers, 

waar de splitsing in het lichaam van Christus geen aanstoot meer geeft en geen pijn meer doet, 

zal de oecumene stilvallen.30 
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