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1 Dansen betekent voor mij meestal …

2 Waarin ligt de kracht van het dansen?

bidden?
3 Waarom hebben derwisjen net de dans gekozen om tot God te

1 Homo Religiosus
1.1 Bidhoudingen zijn ook dansbewegingen
‘Mijn beklijvendste gebedservaring had ik in een kleine bedoeïenenmoskee in de Egyptische woestijn’,
vertelt Heike Schmidt. ‘Toen ik ondanks mijn onervarenheid de bewegingen van het moslimgebed uitvoerde,
gebeurde er iets met mij. Er ging een zindering door mijn lichaam die moeilijk te beschrijven is. Ook een
concert van een soefizangeres in Parijs maakte grote indruk op mij. Haar overgave was absoluut.’
‘Zij bewoog en zong voor haar geliefde God zonder pathetisch te worden. Haar stem en haar gebaren
oogden veeleer sensueel. Zelf wist ik maar al te goed hoe moeilijk het is dat niveau te bereiken. Eerst voelde
ik mij gefrustreerd omdat ik tot een andere cultuur behoorde, maar gaandeweg ontdekte ik dat het tegendeel
haar universele, diepmenselijke aanpak was die dit concert naar een hemels niveau tilde.’
Bron: Ludo Dosogne, Bidhoudingen zijn ook dansbewegingen, Tertio, 4 september 2009

1.2 God is een dj
‘GOD is a dj / Life is a dance floor / Love is the rhythm / and you
are the music.’ Toen ik deze regels uit ‘God is a dj’ van de zangeres
Pink hoorde, zomaar in een kledingwinkel op een herfstmiddag,
stond ik als aan de grond genageld. Wat een mooie tekst, sprak
ik tot mezelf. En hoe fraai muzikaal ingebed. Elke zin begint enkele
toontrappen lager dan de vorige, je daalt af van het hogere naar het
persoonlijke. Het nummer drukt het extatische gevoel uit dat soms
bezit neemt van mensen op een dansvloer.
Filip Huysegems

1.3 Alle remmen los

Matisse 1909 ‘De dans’
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Op diverse plekken in het feeërieke Tomorrowlandpark — in tenten, in de open lucht, aan nepstranden, in
een tunnel — draaien tientallen dj’s allerlei soorten dancemuziek. Er zijn grote namen, founding fathers, er
is deep trance, progressive, hardstyle, triphop, trop hip ... ik snap er niets van, maar Tomorrowland is mijn
favoriete festival.
Beleven, dat is het woord. Want één ding is duidelijk: je komt niet naar Tomorrowland om van aan de zijlijn
wat toe te kijken. Je moet je erin smijten. Mijn T-shirt heb ik allang uitgespeeld. Mijn overgave is totaal. Ik
heb het gevoel te zweven in veelkleurig water. Mijn ledematen draaien alle kanten uit, alle gewrichten rollen
in hun kommen.
Tussen de dj-sets prevelt een grafstem uit de luidsprekers halfzachte onzin over ‘energieën’ en ‘de krachten
van de natuur’. Behoorlijk verkitschte mystiek allemaal, maar toch: in tal van culturen gaat extatisch dansen
samen met spirituele vervoering. Bij de hindoes danst de god Shiva — die met zijn vele armen — het universum
tot wording. De Griekse filosoof Plato maakt in Wetten hoofdschuddend gewag van de volgelingen van de
god Dionysus, die wild ronddansten op woeste, ritmische muziek, om zo dichter bij hun god te komen. Zo
zijn er voorbeelden te over. In Afrikaanse en Caraïbische religies dansen mensen zich in trance om hogere
sferen te bereiken.

Waarom maken ritmes ons tot danser? Volgens John Dewey (1859-1952), wijsgeer, ontstond de dans toen
onze verre voorvaderen de ritmes imiteerden die ze in de natuur zagen. Het ruisen van bomen in de wind,
de bruisende golfslag van de zee, het roffelen van de regen. De trancemuziek van moeder natuur, zeg maar.
Door die ritmes met hun lichaam na te bootsen, drukten zij uit: wij maken deel uit van het grotere geheel.
Avond voor het hoofdpodium van Tomorrowland. De reusachtige afgod lacht, want in zijn mond zit de dj.
Uit het podium vlammen metershoge flambouwen hemelwaarts.
Terwijl de beat mijn trommelvliezen, tandvullingen, wervelkolom en maag in trilling brengt, begrijp ik
Dewey. Ik besef in een woordloos moment dat mijn eigen hartenklop ook in al die anderen pulseert, in die
duizendkoppige menigte, ja in alle mensen, in al die flikkerende sterren daarboven in de hemel, nee dat kan
niet, maar het voelt wel zo aan. Een geweldig gevoel. Eternity.
Bron: Filip Huysegems, DS 24-25 juli 2010
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1 Waarom noemt men deze ervaringen religieus?

2 Wat is volgens John Dewey de oorsprong en betekenis van de dans?

Akkoord of niet?

dat er méér is dan je kunt
3 Heb jij zelf ook op bepaalde momenten van je leven intuïtief gevoeld
jf eens.
zien of dat er een verborgen samenhang is tussen de dingen? Beschri

1.4 Momenten van verwondering
Hebt u in uw leven ook zo nu en dan te maken met verrukking? Verrukking wordt door de Engelsen
awe genoemd, een prachtig woord omdat het rijmt op de uitroep Ooh! Ik beleef dit gevoel regelmatig;
die ervaring is me zo dierbaar dat ik steevast probeer te vinden wat het heeft veroorzaakt. Dikwijls heeft
het te maken met inzicht: een verrassend verband dat wordt gelegd, brainwaves die me overvallen,
momenten van inspiratie en geestdrift, vormen en lijnen die dusdanig zijn geschikt dat ik ze ‘mooi’ vind,
klanken en toonhoogten die in een patroon zijn geplaatst waardoor ze als vingers over mijn rug lopen.
Maar de belangrijkste trigger is, merk ik, mijn verwondering over wat ik niet kan vatten: gedachten aan
eindeloosheid, de confrontatie met groottes, breedtes en dieptes die ik niet overzie, vragen naar zin en
besef van nietigheid …
Al duizenden jaren lang zoeken we als mensheid naar manieren om dat mysterieuze te omschrijven.
Altijd maar proberen we beelden te vinden voor het onbeschrijfbare, hele colonnes simulacra zijn aan
creatieve geesten ontsproten. Elk boek, elk doek, elk artefact is een poging daartoe. Vroeg in de tijd al
hebben we de vraag gesteld naar schoonheid en troost, en we kwamen uit bij steeds dezelfde gebieden:
de religie en de kunst. Religie en kunst zijn onze antwoorden op het besef dat alles om ons heen
uiteenvalt in twee ongelijke helften: een peilbaar en een onpeilbaar.
Waar onze kennis tekortschiet, hebben we maar één verweer, en dat is onze verbeelding. In de taal gaan
we op zoek naar beelden, en beelden kunnen we oproepen met taal. We weten dat die beelden niets
zeggen over de empirische werkelijkheid, maar vooral iets aangeven van wat ons appelleert.
Bron: Anne PROVOOST, Beminde ongelovigen, Atheïstisch sermoen,
Pamflet, Amsterdam/Antwerpen, 2008

4

theo

Religieuze of diepte-ervaring:
Ervaring dat er méér is in de werkelijkheid dan dat wat je kunt zien.
De aanwijsbare dingen verwijzen
op dat moment naar een diepte. Het geeft een gevoel van verbond
enheid.
Religie komt dan ook van ‘religare’ wat ‘binden’, ‘verbinden’ of ‘vastbin
den’ wil zeggen.
Deze unieke ervaring duidt men aan met verschillende benamingen
die bijna synoniem zijn
geworden. Zo kunnen we ook spreken over transcendentie-ervaring
, alteriteitservaring,
grenservaring, topervaring enz.
Voor gelovigen kan dit een vindplaats zijn voor God. In dat geval spreken
we van een godservaring.
De werkelijkheid ‘openbaart’ een diepere dimensie die uitdrukkelijk
met de godsnaam verbonden
wordt.

Kenmerken van die ervaring:
•

•

•

•

nen

Oefening om eigen ervaringen als ‘homo religiosus’ te verken
1 Welke momenten van het dagelijkse leven zijn voor jou ‘heilig’?
2 Wat zijn voor jou ‘hoogtepunten’ in je leven?

l menselijke’?

3 Heb je ooit iets ervaren wat je niet kunt verklaren vanuit ‘het normaa
Ooit iets ervaren wat je overstijgt?
4 Wat helpt jou om los te komen van je individuele zorgen?
5 Hoe ervaar jij aansluiting of verbondenheid met het universele?
Bron: Mia Leijssen, Tijd voor de ziel, Tielt 2009, p. 32
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2 God, een liefdesverhaal
2.1 Proeven van soefimystiek

Hoe word ik een derwisj? Het verhaal van Peter
‘Het duurde twee jaar eer ik toestemming kreeg om bij een leermeester in Turkije te gaan leren dansen.
De leermeester bracht me bij een houten plaat van 90 cm op 90 cm met in het midden een bolle nagel.
Hij leerde me te draaien. Ik spendeerde er zo’n vier uur per dag aan. Eerst een vijftien minuten draaien,
dan vijf minuten pauzeren om een tasje thee te drinken. Dat kon ik wel gebruiken, ’t was er 40 graden!
Het werd een intense, pijnlijke periode. Mijn voeten lagen open. Duizelig, hoofdpijn, braakneigingen,
buikloop ... een hele zuivering. Je begint je organen te voelen, je voelt dat ze een evenwicht vinden.
Ook je rug recht zich. Dat merk je duidelijk als je na het dansen rondloopt.
In het begin als je danst hou je je armen gesloten. Erna probeer je met armen open. Het is niet zo
gemakkelijk. Je draagt een kleed dat langer is dan jezelf. ‘t Vraagt behendigheid en snelheid om het
van de grond te houden tijdens het draaien. In de rand van het kleed zit kamelenhaar, om de rand
te verzwaren en de golvende beweging van het kleed te verkrijgen. Later dans je om je as met een
arm naar de hemel en één naar de aarde gericht. Die houding symboliseert ook de verbinding tussen
hemel en aarde.
De tweede week kwamen vooral de emoties eruit. Ik voelde me boos, verdrietig, angstig, opstandig,
agressief, maar ook gelukkig, ontroerd … het hele gamma emoties doorloop je. Niet alleen op de
plank, maar ook in het leven daarnaast. Telkens ondergedompeld in een emotie, telkens er moeten
leren mee omgaan. ’t Was vaak een confrontatie met mijn angsten. En altijd opnieuw leren weerstaan
aan de identificatie met je angst. De bedoeling is dat je waarnemer van je eigen gevoelens leert te zijn.
Observatie lost je angst op. Zo raak je emotioneel in evenwicht.
De derde week werd ik sterk geconfronteerd met mijn visie op de werkelijkheid. Mijn denkpatronen
kwamen aan de oppervlakte. Overtuigingen waar ik eens zo zeker van was en die me tot ingrijpende
beslissingen hadden gebracht werden tot op het bot in vraag gesteld. In die derde week begon ik heel
helder te denken.
De vierde week ontwikkelde zich een stilte in me. Je komt tot jezelf.
Bij het draaien gaat het om het principe van de middelpuntzoekende kracht. Zoals het in het midden
van de wervelstorm windstil is, wordt het stil in jezelf. Je komt in een soort trance terecht, maar dan
bij volle bewustzijn. Daar ligt het contact met het goddelijke.
Met Allah zeggen zij, moslim zijnde. Je beleeft een verbondenheid met het universum.
Je staat in volledige verbinding met hemel en aarde, dat voel je in je en buiten je. Deze ervaring is niet in
woorden te vatten. Je bent je bewust dat je deel van het geheel bent. Er is geen fysieke, emotionele en
mentale scheiding tussen jezelf en alles en iedereen rondom je. Je bent uitdrukking van het goddelijke.
Als je daarna buiten loopt, is het vanuit die stilte dat je in het leven staat; je bent volledig aanwezig.
Niet afgeleid door emoties van vroeger of door oude, je achtervolgende gedachten. Je bent in het hier
en het nu. Je denken en voelen en doen zitten op één lijn. Je komt volledig tot jezelf. Alle zintuigen zijn
veel scherper, je proeft en ruikt beter bijvoorbeeld. De aantrekkingskracht van de aarde voel je letterlijk.
Als je stapt, lijkt het alsof je door verf loopt. Emotioneel voel je dat er geen haast meer is; er is geen
verlangen meer iets te bereiken. Het tijdsgevoel valt weg. Je hebt een ervaring van groot evenwicht.’

Peter, 38 jaar
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Mystiek en zikr
Mystiek geeft uiting aan een hartstochtelijke liefde voor God en het verlangen naar een innige, persoonlijke
relatie met Hem. In de islam heet deze mystieke stroming, die ook in andere religies bestaat, soefisme.
Er zijn soefi’s die zeggen dat zij verliefd zijn op God. De bedoeling van hun rituelen is om contact te
leggen met God, en steeds nader tot Hem te komen. Het uiteindelijke doel is zich met Hem te verenigen,
‘te verdwijnen in God’.
De kern van het soefiritueel is de zikr. Het woord zikr betekent letterlijk ‘gedenken’ of ‘zich herinneren’.
De zikr bestaat uit het urenlang herhalen, met oprechtheid en concentratie, van sommige van Gods
negenennegentig Allerschoonste Namen en formules als la ilaha illa’llah: ‘er is geen andere god dan
God’. Er zijn soefi’s die daarbij vrijwel bewegingloos in een kring op de grond zitten. Er zijn er ook die
uitzinnig ronddansen, en die ijzeren pinnen door hun lichaam steken. Kortom, de zikr kan verschillende
vormen aannemen. Niet alleen is er een grote verscheidenheid aan derwisjordes, ook binnen een orde
kunnen er verschillen zijn per land of regio, en daarbij spelen de plaats en gelegenheid een rol in de vorm
die de zikr kan aannemen. Maar bij al die verscheidenheid is het doel steeds hetzelfde: het hart reinigen
van alles buiten God en het vullen met God alleen.
Bron: Niek Biegman, Soefi’s, Rituelen in het Midden-Oosten en de Balkan,
Amsterdam 2009, p. 11
pt.

doorloo
1 Onderstreep de vier niveaus van het zuiveringsproces dat Peter
2 Wat is volgens Biegman een ‘soefi’

3 Wat is een zikr en op welke wijze beleef jij wel eens een zikr?

2.2 Proeven van joodse mystiek
Chassidische mystieke dans
‘We hielden feesten waarbij we de hele nacht tot
uitputtens toe dicht op elkaar gedrongen rond het
vuur dansten, tot aan het krieken van de dag. Onze
hoeden scheerden langs elkaar en vormden een
donkere, woelige zee die eindeloos deinde. Soms
maakte een van ons zich van de groep los en danste
alleen, midden in de kring, vlak bij het vuur. Als hij
voor het vuur langs ging, was hij nog slechts een
schimmige ledenpop, op het punt te verdwijnen met
een rood, door de vlammen getekend hoofd: een
gezicht dat in extase opgloeide.
E. ABECASSIS, Het Qumranmysterie, Anthos, 1996
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Na Sauls dood werd David koning van Israël en Juda. Hij kon als leider van een verenigd koninkrijk in twee
veldtochten de Filistijnen uit het centrale heuvelland jagen en de weg vrijmaken voor de verovering van Jeruzalem.
De stad werd koninklijk privébezit. Alsof hij dit wilde benadrukken herdoopte hij Jeruzalem tot ‘Davidstad’ en
bouwde hij er een burcht voor zichzelf. David bracht de stad binnen de Israëlische religieuze traditie door het
de vaste verblijfplaats van de ark van Silo te maken. Achter het uitgebreide verslag van de overbrenging van de
ark en de feestelijkheden daaromheen, gaat misschien een koningsrite schuil. Een processie met de ark aan het
hoofd kan een hoogtepunt van een groot jaarlijks feest zijn geweest, waarbij gevierd werd dat God Jeruzalem
als Zijn verblijfplaats en Davids dynastie had uitverkoren.
Bron: J.R. PORTER, Het Geïllustreerd Handboek van de Bijbel, Librero 2009, p. 82

David danst voor de ark
[12] Toen koning David hoorde dat de HEER
Obed-Edom en zijn familie en bezittingen had
gezegend vanwege de aanwezigheid van de ark
van God, ging hij naar het huis van Obed-Edom
om de ark feestelijk in te halen in de Davidsburcht.
[13] Telkens als de dragers van de ark van de
HEER zes passen gedaan hadden, offerde hij een
stier en een vetgemeste koe. [14] Vol overgave
danste hij voor de HEER, slechts gekleed in een
linnen priesterhemd. [15] Onder gejuich en stoten
op de ramshoorn brachten David en de Israëlieten
de ark van de HEER de berg op.
2 Sam. 6, 12-15

De verbondsark was bron van orakels. Het Hebreeuwse woord dat gewoonlijk met ‘ark’ wordt vertaald,
betekent eigenlijk ‘doos’ of ‘kist’ en het is aannemelijk dat vele heiligdommen zo’n voorwerp bezaten. Het
meest essentiële kenmerk ervan was dat het vervoerd kon worden. Het was meer in het bijzonder een soort
beschermende oorlogsstandaard, die het Israëlitische leger in de strijd meevoerde. Het was een manifestatie
van Jahwe’s aanwezigheid.
Bron: J.R. PORTER, Het Geïllustreerd Handboek van de Bijbel, Librero 2009, p. 76

Vergelijk de chassidische dans met die van David.

Vergelijk de tekst van Samuel met de afbeelding.
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2.3 Proeven van christelijke mystiek
Dans je leven!
Het ontroerende beeld blijft me bij: Nelson Mandela op hoge leeftijd lachend te midden van de menigte,
behoedzaam en toch uitgelaten aan het dansen. In Afrika leerde men mij: ‘Er is geen leeftijd om te
dansen. Wie het ooit leerde, kan het ook nog op z’n oude dag!’. Mandela is er het sprekende bewijs
van. In Afrika kreeg ik zelf de kans om, met schroom en gedragen door hun muziek, dansend het altaar
te naderen.
Er zijn vele vormen van stil dansen. Wanneer je een standbeeld bewondert, ga je er eerst in kringen
omheen, daarna wordt het een stille dans waarbij je de ritmiek van het beeld in je eigen lichaam laat
nazinderen. Ook een liturgie waarin we staande zingen, bijna onbeweeglijk, staat niet ver van de kunst
van het dansen. We ademen samen, stemmen ons op elkaar af met oor, soms zelfs de het timbre van
onze stemmen, en al zingend maken we een bijna onopgemerkte danspas, geleid door het sierlijke
handgebaar van de koorleider.
Dansen kan zodra je bewoond bent met ‘een leven in je leven’, een ‘geest’ die je stuwt, zelfs gewoon bij
een stilte die vervult met schroom voor al het ander. ‘Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld en jullie
hebben niet gedanst.’ De ontgoochelde Jezus laat hier dit lied horen: zijn evangelie was een uitnodiging
om te dansen! Maar wie ging erop in? En als je zijn fluitspel aandachtig beluisterde, waarom zou je dan
niet dansen? Het evangelie dwingt tot dansen! Wie blijft er nog op zijn stoel zitten? Dansen is een must
geworden.
Bron: Benoît Standaert, Spiritualiteit als levenskunst, Alfabet van een monnik, Tielt 2010, p. 44-45

Welke sleutelwoorden verbindt Standaert met het christelijk dansen?

[16] Waarmee zal ik de mensen van deze generatie vergelijken? Ze lijken op kinderen die op het
marktplein zitten en elkaar toeroepen: [17] ‘Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet
dansen, toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen.’ [28] Kom naar mij, jullie die vermoeid
zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. [29] Neem mijn juk op je en leer van mij,
want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, [30] want mijn juk
is zacht en mijn last is licht.
Mat. 17

1 Zoek de tegenstellingen in de tekst en duid die aan.
2 Waarmee zou jij de mensen van onze generatie vergelijken?

Zoek God, zoek en zoek
steeds weer,
wakend en wachtend bij de deur
van je hart.
En al bedekt de nevel je leven,
zoekend zal het licht als een diepe
vrede en vreugde
je weg gaan beschijnen.
Elaiè Bollen, abdis van de
benedictinessen van Lioba

Mystiek is de weg naar de menselijke ervaring
van Gods nabijheid (de beminde), die tegelijkertijd
de weg is naar je eigen diepste werkelijkheid (de
ziel).
Typische ervaringen die tot de kern van de
mystiek behoren:
• het leeg worden;
• het ontvangen van iets dat buiten je ligt;
• en toch helemaal bij je hoort.
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3 Gebed als stille dans
3.1 Bidden is …
‘Antwoorden op vragende blik van mensen’
‘Voor mensen die actief zijn in een sociale beweging, is bidden vaak verweven in hun dagelijks maatschappelijk engagement. Soms zijn het woorden die als een klacht of protest recht uit het hart komen. Het zijn
woorden die mensen in beweging brengen om onrecht en uitsluiting om te buigen tot gerechtigheid en
zorg. Bidden is dan ook antwoorden op de vragen in de ogen en het gelaat van mensen, groepen en volkeren.’ Jan Renders, algemeen voorzitter ACW

‘Antwoord op grote levensvragen’
‘Om te bidden ga ik niet op mijn knieën voor mijn bedje zitten, met mijn handjes gevouwen. Als het komt,
dan komt het. Ik probeer dan in mijn gebed antwoorden op grote levensvragen te vinden. Waarom zijn we
hier? Waarom moeten we sterven? Wat kan ik doen om anderen gelukkig te maken en zo zelf het geluk te
vinden? Ik geloof in God, maar ik weet niet altijd zeker of hij wel in mij gelooft. Ik vraag me voortdurend af
of ik wel goed bezig ben. Wat ik apprecieer aan de katholieke godsdienst, is dat ik mag twijfelen en naar
antwoorden mag blijven zoeken. Het is een praktische en gemakkelijke godsdienst met een tweeduizend
jaar oude traditie en de Bijbel als nuttig handboek. Ik hoop dat God mij hoort. Maar ik kan er niet zomaar
van uitgaan dat Hij meteen tijd voor mij heeft. Bidden is immers niet egoïstisch. Het is niet iets voor mezelf.’
Luc De Vos, zanger bij Gorki

‘Wie bemint, weet wat bidden is’
‘Onophoudelijk en overal bid ik. Bidden is voor mij voortdurend leven in een aanwezigheid, die regelmatig
wordt uitgedrukt. Niet met veel woorden, de Vader weet wat we nodig hebben. Het is God die het gebed begint, niet de gelovige. Maar Jezus zegt ook: “Waakt en bidt.” Bidden vraagt een paraatheid, een alertheid: me
op de metro laten raken door de vreugdeloze gezichten van zovelen, de beelden van miserie en onrecht uit
het tv-journaal niet gewoon worden … Bidden is voor mij vooral woordeloos in de luxe van een stil moment
de aanwezigheid van de Andere smaken, er echt van
genieten en daarvoor danken. Geen gebedsriemen om
je lijf of een Bijbeltekst op je voorhoofd, neen, letterlijk of
figuurlijk de deur sluiten en bij je Vriend verwijlen die naast
je opstapt, een levenslange reis. Alleen zij die beminnen,
weten wat bidden is. Een gelovige die niet bidt, is geen
gelovige. Het Onzevader blijft mijn mooiste gebed. Een
goed verzorgd gemeenschapsgebed is een geschenk. Ik
ervaar ook dagelijks hoe bidden een zelfbegoocheling kan
zijn, of een onemanshow, wanneer het niet Zijn sporen in
je leven trekt. De weg van de troost van Tabor moet leiden
naar het hectische Jeruzalem. Zeg niet “onze Vader” als je
medemensen niet je broers en zussen zijn.’
Momentopname van dansvoorstelling ‘Pitié’ van Alain Platel
Staf Nimmegeers
Foto: Chris van der Burght

‘Openstaan voor mysterie achter werkelijkheid’
‘Bidden? Ach, ik kan me eenvoudigweg mijn leven niet indenken zonder dat verlangen van mijn hart naar
die relatie. Met al de liefde waartoe mijn hart bekwaam - vaak onbekwaam - is, wil het zelf antwoord zijn
op het geheim van die relatie: een aanbod van liefde aan de oorsprong van mijn en alle leven op aarde,
levensdoel. Noem het openheid voor het Mysterie achter de werkelijkheid. Dat verlangen krijgt in onze
gebedstraditie tijd, ruimte en een stem om zich uit te drukken. Daarin sta ik niet alleen. Zevenmaal daags,
vanaf het vroege ochtendgloren, zingen wij dat verlangen uit. Wij doen dat jaar in jaar uit, aan de hand van
die eeuwenoude psalmen waarin mensen hun worsteling met het leven hebben uitgedrukt, hun woede,
hun levenskreet, maar evenzeer hun vreugde en hun dank om het leven. Ik houd ervan bewuste schakel te
zijn in die grote gebedsstroom en ook vandaag de pijn, de nood en het verdriet van mensen aan Zijn grote
hart toe te vertrouwen.’ Zuster Kirsten, trappistin van de abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth in Brecht
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Bron: Tertio

1 Hoe zou jij ‘Bidden is …’ aanvullen?

k goed, verkeerd of

2 Bewerk de tekst met een plus-, min- of vraagteken als je een uitspraa
onbegrijpelijk vindt.
3 Welk getuigenis spreekt je spontaan aan? Waarom?

3.2 Bidden in beeld
2

1

3

5

6

4

7

11
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1 Wanneer bidden mensen?

end bidden?
2 Wat betekent het als mensen staand/liggend/lopend/zich verberg
g?
shoudin
lichaam
deze
Welke symboliek schuilt achter

3 Speelt de plaats waar men zich bevindt een rol bij het bidden?

3.3	Het Onzevader
[5] En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke
straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. [6] Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in
het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. [7] Bij het bidden
moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed
aan woorden verhoord zullen worden. [8] Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig
hebben, nog vóór jullie het Hem vragen.
[9] Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, [10] laat uw
koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. [11] Geef ons vandaag
het brood dat wij nodig hebben. [12] Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was. [13] En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het
kwaad.*
Mat. 6, 7-13
praktijken?

gebeds
1 Welke tegengestelde houdingen beschrijft Mattëus in verband met

2 Zoek de herhalingen in de tekst en duid die aan.
3 Hoe is het Onzevader opgebouwd?

Bid zonder ophouden
1 Tes. 5, 17
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