
De viering van de eerste dag van de week (6) 

  

Na de excurs over de liederen van mijn collega ga ik deze keer verder bij waar ik de vorige 

keer gebleven was : de dienst van de voorbereiding. 

Na bemoediging en groet volgt het drempelgebed, ook wel ‘gebed van toenadering’ 

genoemd, dat teruggaat op een oud schuldbelijdenisgebed dat de priester rond het jaar 

1000 uitsprak aan de voet van het altaar ( voetgebed) 

Het was in de trant van “Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat gezondigd 

heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn 

grote schuld” 

Dit moment was tevens een ‘drempel’ in de tijd, het markeerde de overgang naar het 

ritueel van de gezamenlijke mis. Na de reformatie gold dit gebed niet alleen meer voor de 

priester/voorganger maar voor de hele gemeente 

In zekere zin functioneert het nu ook nog zo voor ons, al dan niet met een responsie, in 

samenspraak met de gemeente. Zij bidt daarin om Gods genade, ze belijdt haar zondigheid 

en bidt om vergeving, om God te kunnen naderen in de eredienst 

Maar tegelijk is het meer. De gemeente bijeen verlangt ernaar om in de viering God te 

ontmoeten, zij verlangt om zich aan Hem over te geven. Dat vergt voorbereiding. We 

komen immers uit onze eigen huizen, misschien zijn we natgeregend, koud van de wind, of 

warm van het harde lopen als we te laat waren, de hele week zit nog in ons lijf en in ons 

hoofd, ons hart is nog niet afgestemd op het ritme van een gemeenschappelijk horen en 

luisteren. We moeten als het ware nog een drempel over. Die aarzeling wordt vertolkt in 

het eerste gebed. 

Na bemoediging en groet staan we stil om ons geheel bij God te bepalen. 

Wat kunnen we van ons af laten vallen? Wat moeten we aan onszelf of aan God bekennen, 

voordat we ons echt open kunnen stellen voor zijn Woord? 

In sommige kerken heet dit gebed dan ook: schuldbelijdenis en genadeverkondiging. 

Voor wat wij mis deden, voor onze zonden is een adres. 

Wij leggen het voor God neer en wij horen dat wij in genade worden aangenomen. 

We kunnen ons nu ‘schoon’ aan God wijden ( als een soort reinigingsmoment) en willen 

ons samen, als gemeente van Jezus Christus, bepalen bij God 

Ik denk dat het belangrijk is dat wij mensen ons bewust blijven van ons falen, van onze 

zonden, juist om dan ook te kunnen bidden: 

  

Om U te vinden zijn wij hier gekomen, God, 

om de gemeenschap te ervaren 

en uitgetild te worden boven al wat ons belast, bezwaart, terneerdrukt of benauwt. 

Neem van ons weg wat ons afhoudt van U. 

Schep in ons de ruimte en de rust voor Uw aanwezigheid. 

En vul onze harten en handen met de gave van uw genade 

  



Op deze wijze kan het drempelgebed verlichtend werken. 

God ziet wat ons klein houdt en gunt ons de bevrijding daarvan. 

Dan gaan wij als mensen vol van genade de drempel over van het Godshuis 

om te vieren dat Hij onze Heer is. 
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