
De viering van de eerste dag van de week. De dienst van het antwoord: dankgebed en voorbede (19) 

 

De dienst van het antwoord wordt, na het lied in antwoord op de preek of een gesproken of 

gezongen geloofsbelijdenis, voortgezet in dankgebed en voorbede. Sinds kort meldt de voorganger 

vooraf aan dit gebed mededelingen van pastorale aard als die er zijn en noemt voor wie of wat 

voorbede aangevraagd is. Zo staan mededeling en voorbede dichter bij elkaar dan, zoals voorheen, in 

de afkondigingen voor de dienst. Als er een gemeentelid is overleden vindt zijn/haar gedachtenis ook 

vooraf aan de gebeden plaats. 

 

Bidden is de vertrouwelijke omgang met God.Het gebed is te vergelijken met een gesprek. Het 

veronderstelt een persoonlijke relatie.  Het gebed is voor ons als een gebod. Weliswaar weet God al 

lang wat wij nodig hebben (Mat.6:8). Maar Hij verlangt naar ons gebed. God wil gemengd worden in 

de vragen, het plezier en de misère van mensen, omdat Hij niet zonder ons God wil zijn. In het gebed 

tonen we de dankbaarheid die we aan God verschuldigd zijn. Bidden is bij uitstek een manier van 

God liefhebben. 

 

Daarnaast is het bidden goed voor onszelf. Bidden is niet zozeer vragen, alsof je je wensenlijstje aan 

God bekend maakt. Het is meer een oefening om zo om te gaan met wat in en om ons leeft, dat wij 

daarvan leren en er misschien anders naar gaan kijken. Dat wij er zélf door veranderen. Door te 

bidden vóór anderen, tonen we onze betrokkenheid bij anderen en stellen ons beschikbaar om mét 

die anderen de weg van hoop, van bevrijding, van redding, samen te gaan. Er zijn natuurlijk noden, 

die zo ernstig zijn, dat we ons onmachtig voelen. Het is dan een kreet uit de diepte, maar toch: in het 

benoemen van die nood voor God en voor elkaar een teken van verbondenheid. Het kwaad wordt 

niet stil gezwegen, maar benoemd, juist omdat we deze wereld willen blijven zien in Gods liefde, ook 

als er menselijkerwijze geen hoop meer is (vergelijk Rom. 8). 

 

Wezenlijk voor het gebed is dat de adem van God, de Geest, in ons neerdaalt en ons levend maakt. 

Het gebed leeft dus van inspiratie: “God heeft de Geest van zijn Zoon uitgezonden in ons hart, die 

roept: Abba, Vader”(Gal.4:6). 

 

Er zijn al verschillende vormen van gebed in de dienst gepasseerd: schuldbelijdenis, gebed om 

ontferming, gebed voor de opening van de Schrift of zondagsgebed en ook de gezongen liederen als 

vorm van bidden. 

 

Wat is nu het eigene van de gebeden aan het eind van de dienst? 

 

In het eerdere gebed om ontferming wordt de nood in zijn algemeenheid voor God neergelegd; (als 

roep om hulp, als klacht, als betuiging van schuld). In de voorbeden wordt die nood concreet 

benoemd. Vanouds kent de voorbede drie aandachtsvelden: de wereldwijde kerk, de overheden en 

mensen of groepen in nood. 

 

Aan de voorbede gaat het dankgebed vooraf. Deze sluit aan bij de verkondiging: wat in de preek aan 

de orde kwam wordt in gebedsvorm tot God gericht. Het hoort geen samenvatting van de preek te 

zijn (wat het nog wel eens is...). Vanuit de verkondiging dienen zich ook vaak intenties voor de 



voorbeden aan. Het dankgebed en voorbede worden dus gevoed vanuit de verkondiging en vanuit de 

actualiteit. 

 

Vaak is er tijdens de voorbede ook gelegenheid voor stil gebed. Wat de voorganger niet kan 

verwoorden en/of wat ons persoonlijk op het hart ligt wordt hierin voor God opengelegd. De 

voorbede besluiten we meestal met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Je zou het gebed 

van de Heer de moeder van alle gebeden kunnen noemen. Al onze gebeden komen daarin samen en 

dit wordt benadrukt door het samen uit spreken. 
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