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Inleiding
Toen de voorgangers die dit boek hebben samengesteld mij vroegen
om een inleiding te schrijven, dacht ik bij mezelf: een klassieke titel,
daar heb je (weer) zo’n boek voor in een bibliotheek voor dominees!
Mis. Want pas op, als je het boek opent, ontsnappen er stemmen vanachter het rustige omslag.
Om precies te zijn: een hele reeks stemmen: 365 manieren om met God
te praten. In dit in primaire kleuren uitgevoerde boek wisselen krachtige stemmen elkaar af en weerklinkt de eeuwenoude roep: ‘Heer, God,
Vader, Adonai, hoor ons!’
De reeks stemmen begint met de stem van het kind dat, elke maand,
een vraag stelt vanuit de ontwakende menselijke nieuwsgierigheid:
‘Waarom, hoe, wanneer?’
En alle stemmen, getuigend van het geloof, bekend of onbekend, vormen samen een rozenkrans van dagen: gewone dagen en feestdagen,
dagen van strijd, dagen van mislukking, dagen van vreugde, dagen van
leven.
Sommige stemmen zijn van individuen, andere spreken namens een
hele gemeenschap. De meeste stemmen zijn van protestanten, waarmee het stereotype van de protestant die wel actief is, maar weinig
bezig met het geestelijke leven, wordt ontkracht. Protestantse gebeden
worden moeiteloos afgewisseld met katholieke, orthodoxe, en zelfs
joodse en islamitische gebeden, daar waar deze samen kunnen gaan.
In dit concert van gebeden, dat vanaf het begin ononderbroken is,
bestaat er geen kleine stem. Zelfs anonieme stemmen laten van zich
horen. Dit koor van stemmen is een echo van de grote gemeenschap
van heiligen. In de bijbelse zin van het woord: de wolk van geloofsgetuigen die de grenzen van de ruimte en de tijd overstijgt. Zij bieden
ons de woorden die hen hebben geholpen, de dagen en de nachten door.
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Elke dag en elke nacht, want de kracht van dit werk is dat niet alleen
religieuze feesten een aanleiding vormen voor gebed, maar juist ook
de momenten en seizoenen van het gewone leven, om zo als het ware
het alledaagse leven te kleuren met de sporen van de God die zich niet
alleen op feestdagen laat aanroepen.
Maar laat Hij zich werkelijk aanroepen, horen we de verleider zachtjes
mompelen tegen een bidder in nood. Het zijn slechts woorden!
Wat betekenen deze kleine woorden in een onrustige wereld, deze
zwakke stemmen die het aandurven om de heersende machten te
betwisten?
Dat merk ik wanneer mijn eigen woorden tekortschieten, wanneer ik
sprakeloos ben tegenover de nood. Dan kan ik me hullen in de woorden
van deze andere gelovigen, hen laten bidden in mijn plaats. Ik ga
onopvallend tussen deze bidders staan en voel mezelf warm omringd,
ja, gedragen door een woord dat de nood begrijpt, de gaven van God
ontvangt en van hoop spreekt. Door hen kan ik me, hoewel ik op aarde
ben, naar de hemel opgetild voelen. Hun woorden herhalen de plaats
die mij bij mijn doop is toegekend: wel verankerd in de wereld van de
levenden, maar getrokken naar een nieuwe hemel, een beloofde aarde.
En ik ontdek dat dat de kerk is. Zij is de adem van eenvoudige woorden,
die in een krachtige echo weerklinken, niet slechts een jaar, 365 dagen
lang, maar duizenden jaren. Het is de reeks van stemmen die loopt
vanaf de aartsvaders en de apostelen tot aan mijn kleine stem, die
wordt overgenomen en meegenomen naar de toekomst van God.
Nee, het is geen boek voor een bibliotheek, misschien zelfs niet voor
groepen. Dit boek is geschikt voor huiselijk gebruik, ’s avonds met het
gezin bij kaarslicht. Ook voor persoonlijk gebruik is het zeer geschikt:
je even afzonderen en heel aandachtig lezen. Met als doel dat, door de
genade van een stem en de verrassing van de heilige Geest, de vrede
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van God in het huis van mijn hart komt. Met als doel dat de reeks van stemmen van de kerk van de hemel en van de aarde mij leven inblaast, en mij uiteindelijk ‘amen’ doet zeggen.
Elisabeth Parmentier
Docent Protestantse theologie, Universiteit van Straatsburg
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JANUARI

Kind: Waarom wensen wij elkaar ‘gelukkig nieuwjaar’?
Ouder: Als we elkaar een gelukkig jaar toewensen
op de eerste dag van het nieuwe jaar en gedurende
heel deze maand, dan houden we in de eerste
plaats op met enkel naar onszelf te kijken. We
wenden ons tot de ander en spreken de wens uit
dat alles goed gaat voor haar of voor hem. In die
zin is dat een vorm van bekering, gepaard met een
woord van hoop.
Het bezoek van de wijzen aan het kind Jezus is ook
een gebaar van hoop, waarvan de betekenis pas
ten volle duidelijk wordt op de ochtend van Pasen.
De christenen hebben deze maand ook uitgekozen
om zich gezamenlijk tot God te wenden en te bidden voor de eenheid van de kerk. Zo slaan ze de
weg in die van levensbelang is voor hen en voor
de samenleving. Als ze dat niet deden, zou hun
geloofsgetuigenis zinloos zijn.
Meer dan elke andere maand zou januari de maand
van de hoop en van de vrede moeten zijn.
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Richt thuis op een mooie plaats
een ‘gebedshoek’ in.
Houd uw gebedshoek eenvoudig,
mooi en betekenisvol.
Varieer de versiering al naar
gelang de feesten en de gebeurtenissen.
U zult er graag naar toe gaan om
te mediteren, alleen of met elkaar,
om te bidden of naar Gods Woord
te luisteren.
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U bent er altijd
‘Heer, leer ons bidden’
Lucas 11,1

Tijdens uw leven op aarde, Heer,
vond U de tijd om te bidden.
Soms kost het me veel moeite ertoe te komen.
Er zijn dagen dat ik te druk bezig ben of te moe.
Help me tijd te maken om te bidden.
En als ik soms de indruk heb dat mijn gebed nergens toe dient,
help me dan te geloven dat U ernaar luistert
en me een antwoord zult geven.
Als ik twijfel, Heer, herinner me er dan aan,
dat U er altijd bent.

Carol Watson
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Mijn kerkraam
Heer,
U schenkt me dit nieuwe jaar
als een kerkraam dat ik moet samenstellen
met 365 stukjes glas van allerlei kleuren
die de dagen van mijn leven voorstellen.
Ik zet er het rood in van mijn liefde en mijn geestdrift,
het paars van mijn verdriet en mijn rouw,
het groen van mijn hoop en het roze van mijn dromen,
het blauw of het grijs van mijn inzet of mijn strijd,
het geel en het goud van wat ik oogst …
Ik bewaar het wit voor de gewone dagen
en het zwart voor de dagen dat U er niet lijkt te zijn.
Ik verstevig alles met mijn gelovige gebed
en met mijn rustige vertrouwen op U.
Ik vraag U slechts één ding, Heer,
verlicht dit levensraam van binnenuit
met het licht van uw aanwezigheid
en met het vuur van uw levenwekkende geest.
Zo zullen zij die ik dit jaar ontmoet,
door mijn kerkraam heen
wellicht het gelaat ontdekken
van uw geliefde Zoon,
Jezus Christus, onze Heer.

G. Lecleir
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Kiezen
Heer en Vader,
laat mij bij het begin van dit jaar
en gedurende heel het jaar
door uw Geest wortel schieten in het Woord
dat U in uw Zoon tot mij richt.
Veranker in mij dit Woord,
dat niets anders dan liefde en totale overgave vraagt.
Geef me op die manier
de moed om vrij te zijn,
de moed om te kiezen,
de moed om overeind te blijven,
de moed om mezelf te zijn.
Zo wilt U dat ik ben
met uw Zoon Jezus Christus.

Alain Arnoux
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Een glimlachzaaier
Heer,
maak van mij een glimlachzaaier.
Laat mijn glimlach opgewekt zijn en nooit spottend,
stralend en nooit minachtend,
hartelijk en nooit ondoorgrondelijk.
Laat mijn glimlach wonderen verrichten:
een beetje kracht schenken aan wie verzwakt zijn,
een beetje vertrouwen aan wie wanhopig zijn,
een beetje geluk aan wie eenzaam zijn.
Schenk mij de vreugde
anderen te doen glimlachen.
Heer, ik bid U,
bewoon mijn gezicht en mijn hart.

Anoniem
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Vraag
Tot op heden
heb ik enkel met mezelf gepraat,
enkel met mannen en vrouwen.
Door mezelf en door hen heen,
boven mezelf en hen uit,
heb ik een voorgevoel van het onbekende.
Moet ik verder gaan?
Zal het naar mij toe komen?
Zal er een antwoord komen op mijn vraag?
Sommigen noemen U Waarheid,
anderen Schoonheid, weer anderen Zin.
Sommigen zeggen Bevrijding,
anderen Vrede en Vreugde,
weer anderen Liefde.
Met welke naam moet ik U noemen?

Anoniem
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Kerstlied
Heer Jezus, veel mensen hebben zich verheugd
omdat ze U hebben gezocht en gevonden.
Ik verheug me
omdat U mij hebt gezocht en mij hebt gevonden.
De herders uit Betlehem aan wie de engelen zijn verschenen,
waren vol vreugde om wat ze hadden gehoord en gezien.
Mijn vreugde is nog groter dan die van de herders,
want ik heb het evangelie uit uw eigen mond gehoord
en niet uit die van de engelen.
U hebt gezegd: ‘Kom naar mij, Ik zal uw last licht maken’.
Daarom is mijn vreugde nog groter dan die van de herders.
De wijzen uit het Oosten hebben de ster gezien! Ze waren gelukkig;
Ze hebben naar U gezocht en U kostbare geschenken gegeven.
Maar ik ben nog gelukkiger dan de wijzen,
want U hebt naar mij gezocht;
U hebt me ’s werelds kostbaarste geschenk gegeven, uw heil.
Daarom ben ik nog gelukkiger dan de wijzen uit het Oosten.
Maria is begenadigd: haar kind heeft
veertig weken lang in haar schoot gewoond.
Maar ik ben meer begenadigd dan Maria,
want heel mijn leven lang
woont U in mijn hart, U, de opgestane Heer.
Daarom ben ik meer begenadigd dan Maria, uw moeder.
Simeon, de profeet, heeft zich verheugd en zong een lied:
‘Mijn ogen hebben mijn Redder gezien!’
Ik heb U niet gezien, maar ik geloof in U.
Omdat U hen gelukkig prijst die niet zien en toch geloven,
bereik ik het toppunt van gelukzaligheid.
Johnson Gnanabaranam
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Het is een vreugde U te loven
Het is een vreugde U te loven, Heer God,
door uw zoon Jezus Christus,
want Hij heeft het licht in ons hart gebracht.
Wij verwachtten een bovenmenselijke man,
U gaf ons een kind.
Wij verwachtten een leider,
U gaf ons een broer.
Wij verwachtten een handhaver van het recht,
U gaf ons een zoenoffer.
Wij vielen ten prooi aan de haat en toen kwam de liefde,
aan de angst en toen kwam de vreugde,
aan de duisternis en toen kwam het licht!
Onze wijzen kwamen naar U met hun schatten,
maar U gaf hun leven in overvloed.
Onze machthebbers kwamen vol trots naar U toe,
maar ze hebben U aanbeden.
Hun voorbeeld volgend zingen wij met de kerk van alle tijden en plaatsen,
met alle hemelse en aardse machten,
met alle wijze en eenvoudige mensen,
het loflied van uw glorie.

Pierre Lovy
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Na de feesten
De feesten zijn voorbij, Heer,
en ons leven schakelt weer over
op de gewone tijd.
Maar diep in ons blijft de schittering
van het mysterie van uw geboorte
die wij hebben gevierd.
Na Kerstmis en Driekoningen
gaan we nu vol vertrouwen op weg
over alledaagse wegen,
want de feestdagen zijn voor ons
hoogtepunten van licht.
Verheerlijkt keren we vandaar terug
en doorkruisen met nieuwe moed
het vlakke land
van ons dagelijkse bestaan.
Hoor ons gebed, Heer,
voordat we vertrekken
over de alledaagse wegen:
Gun het ons om op onze beurt,
op onze plaats bescheiden en toch duidelijk
teken te zijn van uw trouwe aanwezigheid,
opdat al onze medemensen op aarde
U kunnen zoeken en vinden,
U, God, die de aarde voor eeuwig
als woonplaats hebt gekozen.

Charles Singer
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De tijd goed besteden
Leer mij, Heer,
goed gebruik te maken van de tijd
die U me geeft om te werken,
die goed te besteden zonder iets ervan verloren te laten gaan.
Maak dat ik leer van mijn fouten
zonder overdreven angstvallig te worden.
Leer mij vooruit te zien zonder me bezorgd te maken,
me een voorstelling te maken van het resultaat
zonder teleurgesteld te zijn als het anders uitvalt.
Leer mij haast te paren aan traagheid,
kalmte aan gedrevenheid, ijver aan rust.
Help mij bij de aanvang van het werk, wanneer ik het zwakst ben.
Help mij midden in de arbeid mijn aandacht gespannen te houden.
Vul vooral zelf de leemten aan in mijn werk:
Laat, Heer, in al het werk van mijn handen
een spoor van uw genade achter om anderen te raken,
en een tekort van mezelf om mij te waarschuwen.

Monnikengebed uit de 12de eeuw
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Op U gericht
Heer Jezus,
laat mij in uw licht altijd U blijven zien,
laat mijn blik en mijn verlangen op U gericht zijn.
Ik klop op uw deur,
wees mij genadig,
en toon U aan mij,
mijn liefdevolle Verlosser.
Wees dag en nacht
mijn enige verlangen,
mijn enige gedachte,
de Enige die mij voortdurend bezighoudt.
Verspreid zoveel van uw liefde in mij,
dat ik van U kan houden zoals het betaamt.

Colombanus
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Uw gekleurde handen
Laat alle handen samenkomen, Heer,
om de aarde menselijker te maken,
de aarde waaruit U de mens hebt gevormd
die U de levensadem hebt ingeblazen.
Laten we uw zwarte hand vasthouden, Heer,
zodat de aarde vruchten van hoop kan voortbrengen.
Laten we uw gele hand vasthouden, Heer,
zodat de wereld jong kan blijven
en iedereen behoorlijk zijn brood kan verdienen.
Laten we uw witte hand vasthouden, Heer,
zodat de knoppen van vreugde en van gerechtigheid
aan alle takken kunnen ontluiken.
Laten we uw rode hand vasthouden, Heer,
op het kruispunt van de wegen,
zodat de mensen uit Afrika,
Azië, Europa, Amerika,
uit alle tijden en alle landen
op alle continenten samen kunnen bouwen aan
wegen van ontwikkeling,
oorden van gebed
en van toewijding.

Nabil Mouannès
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