
 

De viering van de eerste dag van de week (4) 
We gaan verder met de dienst van de voorbereiding: Votum en Groet. Wanneer het eerste 
lied, de psalm van de zondag, heeft geklonken, blijft de gemeente staan. Zij wacht met 
eerbied op wat komt. Ze stelt zich open. Soms is er een moment van stilte, om te focussen 
op de bijzondere woorden die de voorganger zal uitspreken, namens God. Voor wie niet 
vaak of nooit meer in een kerkdienst komt is ‘votum’ een raar en onbekend woord. 
Meestal gebruik ik het daarom niet meer als zodanig en zeg ik: Bemoediging en groet. Voor 
dit schrijven evenwel is het goed om de herkomst van votum uit de doeken te doen. 
Het woord ‘votum’ komt uit het latijn en betekent eigenlijk ‘belofte’ of ‘toewijding’.  
De voorganger spreekt hierbij woorden uit die we kunnen terugvinden in het bijbelboek 
Psalmen: 
‘Onze hulp is in de naam van Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft ’ (Ps. 124 : 8 NBG)  
Als we kijken naar psalm 124, dan is dat een van de psalmen waarin te midden van allerlei 
dreiging en gevaren de gelovigen toch blijven opgaan naar het Godshuis, de tempel. 
We lezen in de psalm: er is water rondom, de vogelvanger jaagt het volk op. Bange mussen 
zijn we soms midden in onze wereld, waar mensen tegen elkaar opstaan, een wereld vol 
dood, geweld, onrecht, kapotte en gebroken levens. Midden in dat leven, dat tegelijk ook 
zoveel goeds in zich bergt, leert deze psalm waar wij mensen het zoeken moeten. Onze 
hulp is in de Naam van de Heer. De God wiens Naam luidt: Ik ben die Ik ben, Ik zal er bij 
zijn. Reddend, bevrijdend in de toewending naar mensen. Nee, niet de God die ons doet 
omkomen, niet de God die leed stuurt in de wereld, maar God als de Scheppende, toen, en 
nu nog steeds, creatief, ruimte scheppend, wegen door het water heen makend, 
mogelijkheden openend, zich inzettend voor hen die hulp behoeven. Van die Heer komt 
onze hulp…. 
Oorspronkelijk ( ca. 900 n. Chr) bad de voorganger ( priester) dit ‘onze hulp’ voorafgaande 
aan de dienst in stilte in de sacristie ( je zou kunnen zeggen in de consistorie) ter 
voorbereiding. 
Een eeuw later komt het terecht in de eredienst en weer later (16e eeuw) wordt het 
aangevuld met de woorden uit psalm 146 vers 6: ‘die trouw houdt tot in eeuwigheid’ en 
psalm 138 vers 8: ‘en nooit laat varen het werk van Zijn handen’. 
Na deze bemoedigende woorden worden we gegroet met woorden die we kennen uit de 
brieven van de apostel Paulus: “Genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Heer 
Jezus Christus”. De toevoeging ‘in de gemeenschap met de Heilige Geest’ komt uit de 
Lutherse en Rooms-katholieke traditie. 
Dat is nog eens wat anders dan elkaar ‘goedemorgen’ zeggen. Hier worden we in Gods 
Naam gegroet met genade en vrede. Je mag er zijn zoals je bent. Zonder voorwaarden 
komt God jou tegemoet, door Jezus Christus en in de kracht van de Geest. Als je er stil 
bijstaat is het overweldigend…..zoveel liefde, dat moeten we toch beantwoorden? 
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