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Inleiding

Waarom deze periode 
Gedachte 1: Bonhoeffer n.a.v. een 

boek van Wim Dekker
Gedachte 2: De doop van Johannes
Praktisch: Hoe vullen we deze tijd van 

verootmoediging vandaag in



Waarom deze periode van ‘in 
ieder geval’ 3 weken 
verootmoediging
De realiteit van ‘gebrokenheid en 

onopgelostheid’
‘Gewoon’ doorgaan is niet goed
Terug naar de kern: stilstaan en zoals 

we zijn komen bij God, 
verootmoedigen en vragen om 
leiding/wijsheid



Gedachte 1: Bonhoeffer

"Daarom is er voor de 
christelijke broederschap 
alles aan gelegen, dat het 
vanaf het eerste ogenblik af 
duidelijk wordt dat 
christelijke broederschap 
geen ideaal is, maar 
goddelijke werkelijkheid. 
Dat is het eerste. En in de 
tweede plaats dat zij een 
geestelijke en geen 
psychische werkelijkheid is."



Bonhoeffer
Psychische gemeenschap Geestelijke gemeenschap
Gemeenschap gebaseerd 
op belevings- en 
gevoelswereld

Gemeenschap die door 
God geschonken is omdat 
we bij Christus mogen horen

Wij leven in een gebroken wereld. En ook ons 
gevoelsleven, onze omgang met elkaar is aangetast.

Op zoek naar de ideale 
gemeenschap

Geen ideaal, maar 
goddelijke werkelijkheid. 
We zijn de gemeenschap 
van Christus

Helder zicht?



Maar er is meer…

Dat we de gemeente in haar 
gebrokenheid moeten aanvaarden, 
betekent niet dat wij ons niet moeten 
bekeren



Gedachte 2: De doop van 
Johannes

De doop van Johannes
Collectieve bekering
Zelfs Jezus liet zich dopen..

Geen “maar jij, hij of zij…”, maar ik & 
wij..



Praktisch: Hoe vullen we deze tijd 
van verootmoediging in

Een begin..
Enkele nummers zingen
Bijbelteksten
Stil worden – Uitvouwen –

Verootmoedigen
Gebedsblad 
Geen open microfoon

“We zitten hier allemaal 
anders”
• Midden in de toestand..
• Betrokken maar er niet 

middenin..
• Open of gesloten..
• Mosterd na de 

maaltijd..
• Weet er niks van af..
• Bezoeker..



Want bij U is de bron van het leven, 
door Uw licht zien wij licht. Ps.36:10

 Psalm 139: 23 en 24
God ik wil dat U alles van mij 
weet,
ik wil dat U weet wie ik ben. 
Kijk in mijn hart, 
onderzoek al mijn gedachten. 
Kijk of ik leef zoals U dat wilt, 
en leid me op de weg die U 
wijst.

 Psalm 63: 2 t/m 4
God, U bent mijn God!
Ik zoek U,
Met heel mijn hart verlang ik naar U, 
Mijn hele lichaam verlangt naar U.
Om mij heen is het dor en droog,
Nergens vind ik water.
Ik verlang naar U, want ik heb U gezien in 
Uw tempel.
Daar zag ik hoe machtig U bent.
Ik wil voor U zingen,
Want Uw liefde is meer waard dan mijn 
leven.
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Bijbelteksten 

 

"…en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij 
bidden en zij zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan 
zal Ik uit de hemel horen, en hun zonden vergeven en hun land herstellen."           
2 Kronieken 7:1 

Psalm 63: 2 t/m 4 

God, U bent mijn God! 

Ik zoek U, 

Met heel mijn hart verlang ik naar U,  

Mijn hele lichaam verlangt naar U. 

Om mij heen is het dor en droog, 

Nergens vind ik water. 

Ik verlang naar U, want ik heb U gezien in 
Uw tempel. 

Daar zag ik hoe machtig U bent. 

Ik wil voor U zingen, 

Want Uw liefde is meer waard dan mijn 
leven. 

 

Psalm 139: 23 en 24 

God ik wil dat U alles van mij 
weet, 

ik wil dat U weet wie ik ben.  

Kijk in mijn hart,  

onderzoek al mijn gedachten.  

Kijk of ik leef zoals U dat wilt,  

en leid me op de weg die U 
wijst. 

 

De Benedictijnse 
methode 

 1. Lees een korte 
Bijbeltekst. Kijk 
of er een 
woord of zin is 
waardoor je 
wordt geraakt. 

 2. Richt in stilte je 
gedachten op 
het woord of 
de zin die je 
raakt. 

 3. Bid tot God wat 
er in je 
opkomt. 

 

De grondregel van de 
stilte - Bonhoeffer 

“De grondregel van 
stilte is: Zoek God, zoek 
geen blijdschap of 
ervaringen.” 

Schrijfruimte 


