
In gebruikname van Gebedsruimte

Deze gebedsruimte wordt nu gebruikt door twee van de drie godsdienstige tradities die hun
oorsprong vinden bij aartsvader Abraham:
De islam en de christelijke traditie en daarmee indirect de joodse traditie, waaruit het
christendom voortkomt. Jodendom, lslam en Christendom hebben veel met elkaar gemeen.
Niet alleen belijden zij de ene God, ze kennen ook alle drie profeten en in hun heilige boeken
staan gemeenschappelijk verhalen.

Behalve voor gebed en bezinning vervult deze ruimte ook een rituele functie.

lk wil jullie in het kort iets vertellen over de wijze vuaarop er binnen de christelijke traditie
gebeden wordt, met name in deze gebedsruimte, over de symbolen van het christendom, in
het bijzonder zoals die hier aanwezig zijn en de rituelen die hier individueel of gezamenlijk
plaats vinden.

Gebed
Bidden komt in alle religieuze tradities voor.
ln woord, in gezang. Vaste gebeden, die soms een eeuwenlange traditie kennen, maar ook
eigen, geïmproviseerde gebeden.
Gebeden die individueel worden uitgesproken, hardop of in slilte, gebeden die gezamenlijk
worden uitgesproken of gezongen.
Sommige gebeden horen bij een bepaald dagdeel zoals een morgen- of avond gebed,
of voor of na een bepaald gebeuren zoals de maaltijd.
Sommige gebeden zijn verbonden met bepaalde feesten (bv. Pasen), religieuze
gebeurtenissen (zoals de doop, een kerkelijke dienst) of persoonlijke of gemeenschappelijke
ingrijpende gebeurtenissen, zoals een ramp.
Gebeden kunnen worden uitgesproken of gezongen in de eigen moedertaal,
maar soms ook in een vaak oude religieuze taal, zoals het Latijn, het Grieks, oud-Hebreeuws,
Arabisch.
Bidden is je wenden tot de Allerhoogste. Wat ons overstijgt, ons draagt.
Dat kan om diverse redenen: om te danken, om te loven, om te smeken.

Binnen het christendom zijn er talloze richtingen, tradities, kerken met allemaal een eigen
gebedscultuur. Maar twee gebeden hebben alle christenen met elkaar gemeenschappelijk.
Dat zijn de psalmen, van oorsprong eigenlijk liederen, die onderdeel zijn van de Bijbel, d.w.z.
het Oude Testament, die Tenach wordt genoemd en bestaat uit de Torah, de Profeten en de
Geschriften. Deze boeken hebben christenen gemeenschappelijk met de Joden.

Typisch christelijk is het Onze Vader, dit is het gebed wat Jezus bad met zijn leerlingen en
dus terug te vinden is in het Nieuwe Testament (Mth. 6, 7-13; Lc 11, 1-4\,maar heeft duidelijk
oudtestamentische wortels. Alle richtingen binnen het christendom bidden het Onze Vader.

Het Jezusgeóed is een gebedsvorm specifiek uit het Oosters christendom (Griekenland,
Rusland, Oost Europa, Egypte, Ethiopië, Syrië). Het bestaat uit het voortdurend bidden van
de naam Jezus. Het Jezusgebed kan bestaan uit alleen de naam zelf, maar meer gebruikelijk
zijn de formules "Heer Jezus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar" en "Heer Jezus,
ontferm U over mi| "Adonai Kyrie Messias fiuios Theou Eleison me harmatulon. Meestal
wordt het in stilte gebeden, maar in bijvoorbeeld Griekenland wordt het ook vaak hardop
gezongen

ln de katholieke traditie van de Latijnse kerk is daarnaast het Wees gegroet een bekend
gebed. Het is een gebed tot Maria, de moeder van Jezus. ln een iets andere vorm wordt het
ook door Oosterse christenen gebeden. Het begint met de begroetingswoorden van de engel
Gabriël die Maria bezoekt (Lc 1, 28.42) en vervolgens met begroetingswoorden van Elisabeth
die haar nicht Maria ontvangt.



Daarnaast zijn er talloze andere vaste gebeden die verbonden zr:1n aan bepaalde religieuze
rituelen zoals doop, zondagse kerkdienst, Avondmaal of Eucharistie, ziekenzalving e.d.,
dagdelen of feesten.

lndividuele mensen kennen vaak nog gebeden vanuit hun opvoeding. Ook al zijn mensen
helemaal niet meer praktiserend, toch hoor ik dat mensen nog vaak bidden, vooral op vaste
momenten zoals voor het slapen gaan. Dat zrln vaak gebeden die zij van vroeger kennen.

Daarnaast komt het voor dat mensen zelf een gebed bedenken. Vaak bidden zij voor iets of
iemand. Hier in het ziekenhuis zal dat vaak als achtergrond hebben de vraag voor een goede
afloop van operatie, voor herstel.

gesch reven intenties/gebeden
Gebeden, wensen, vragen aan God worden soms ook opgeschreven. Denk aan de briefjes
die Joodse mensen in de spleten van de Klaagmuur stoppen. Hier in deze gebedsruimte
schrijven mensen hun intenties in een boek. Soms gericht aan God, aan Jezus, aan Maria,
soms aan een heilige, maar vaak ook ongericht.
Merkwaardig is het wel: in onze individualistische cultuur wordt op deze wijze iets gedeeld
met anderen -want iedereen kan het lezen-. Een persoonlijk innerlijk verlangen, hoop, angst
wordt openbaar gemaakt.
Het hoort misschien bij de merkwaardige tegenstelling in onze cultuur: het ik staat voorop en
toch maken wij onze schuld openbaar in bijvoorbeeld een t.v. programma. Willen we het voor
het aangezicht van heel Nederland weer goed maken met onze verbroken familieverbanden,
brengen we ons onvermogen onze kinderen op te voeden naar buiten, zoeken we voor het
grote publiek naar nieuwe relaties, en geven we ons figuurlijk en soms letterlijk bloot of
stellen onze relaties op de proef door tijdelijk van partner te ruilen. ln allerlei vormen van
social media brengen we tot in detail ons doen en laten naar buiten.
Misschien past het in deze tijd om deze fysieke ruimte van meditatie, gebed en bezinning te
verruimen door ook hiervoor digitale mogelijkheden aan te bieden?

Symbolen en symboolhandelingen, rituelen
Symbolen zijn bepaalde voorwerpen of tekens die een betekenis in zich dragen of daar naar
verwijzen.
ln veel godsdienstige tradities gaan de woorden van het gebed samen met en worden
ondersteund door symbolen of symboolhandelingen.
Bij moslims gaat de rituele wassing vooraf aan het gebed, richt men zich naar Mekka, maakt
men buigingen en knielt men. lndividueel wordt er soms een gebedssnoer gebruikt
De Boeddhisten gebruiken vaak gebedsmolens, gebedsvlaggen, ondersteunen ze het gebed
met klanken. De Hindoes offeren aan de goden: bloemen, voedsel, wierook, vuur.
Oosterse en katholieke christenen branden kaarsen, maken een kruisteken, branden soms
wierook, gebruiken voor hun gebeden de rozenkrans. Mn. oosterse christenen vereren iconen
(afbeeldingen van God, Jezus of heiligen).

ln deze religieuze ruimte treft u ook symbolen aan. Er zijn specifieke symbolen die alleen
zichtbaar zijn en gebruikt worden bij bepaalde rituelen, zoals brood en wijn bij het Avondmaal
of Eucharistie, de h. olie bij de ziekenzalving, het chrisma, doopwater en een doopkaars bij de
doop, palmtakjes op palmzondag, wierook en wijwater bij een uitvaart.
Maar er zijn hier ook symbolen continu aanwezig.
Wat opvalt zijn de beelden en voorstellingen. Bij moslims en Joden zult u geen beelden of
afbeeldingen aantreffen, tenzij van abstracte aard of teksten.
Ook in de protestantse traditie zijn beelden niet gebruikelijk en afbeeldingen schaars; de
lutherse en anglicaanse traditie enigermate uitgezonderd.
Het beeld is een hulpmiddel: het verwijst naar degene die wordt afgebeeld; het helpt de
gelovige een menselijke voorstelling te maken.
Anders ligt het bij iconen in de Oosterse kerken. Een icoon, wat in het Grieks beeld of
afbeelding betekent, wordt gemaakt volgens een vast stramien en onder heel bepaalde
voorwaarden waaraan de schilder moet voldoen. Ze worden niet aanbeden maar geëerd. Het
zijn dragers van goddel'rjke energie en zorgen dat de gelovige een verbinding met God krijgt.
Het zijn a.h.w. vensters die zicht geven op een stukje van de hemel. Zoals bij een glas-in-lood
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raam het licht naar binnen valt. We zien de zon, de bron van het licht niet rechtstreeks maar
zien en ervaren het licht wel.
Het kruis is een van de oudste beelden van het christendom. Het verwijst natuurlijk naar het
kruis waaraan Jezus gestorven is. Het heeft ook een seculiere betekenis gekregen: het
verwijst naar de dood, maar ook naar hulporganisaties (bv. het rode kruis). ln de katholieke
traditie heeft het kruis vaak een corpus i.t.t. tot de protestantse en mn. calvinistische traditie.
Het kruis is tevens een symbool van het christendom geworden, zoals de zevenarmige
kandelaar, de menora het symbool is voor het Jodendom en het rad voor het Boeddhisme.

Een oud beeld voor Jezus is de vis, de lchthus (Gr. iX0ÉE - "vis"), van oorsprong een
Oudgrieks woord dat in het christendom een symbolische waarde heeft gekregen. ln de
letters van dit woord zagen de vroege christenen de kern van de Bijbelse boodschap. ledere
letter in het woord iX0Ég is een afkortinq voor een ander woord. Die woorden tezamen vormen
de zin (vertaald): Jezus Christus, Gods zoon, (en / de) Redder De vis staat ook in verband
met de doop in het water,

Beelden en afbeeldingen in kerken hebben een religieuze en een kunstzinnige en esthetische
functie, maar hadden vroeger ook een didactische functie. Veel mensen konden lezen noch
schrijven. Via de afbeeldingen kregen zij godsdienstige kennis over belangrijke momenten uit
het Oude Testament, het leven van Jezus, van de apostelen en heiligen.

ln de katholieke traditie neemt behalve het kruis en afbeeldingen van Jezus in diverse vormen
de figuur van Maria een prominente plaats in.

De Mariacultus is in de loop der eeuwen altijd belangrijk geweest, dat geldt zeker voor
Mediterrane landen en Z.Amerika. Zij brengt het vrouwelijke aspect binnen de godsdienst
naar voren; vaak heeft zij de plaats van vroegere vrouwelijke goden ingenomen. Maar Maria
is voor veel mensen ook dichterbij, herkenbaarder dan God of Jezus. Zij is één van ons. 'n
moeder, die ook allerlei menselijk leed heeft meegemaakt. Daardoor heeft men het gevoel dat
zij ons mensen beter begrijpt, ons in kan voelen. Zij heeft in zekere zin een brugfunctie van
de mens naar God en Jezus.

Juist in deze tijd van ontkerkelijking is het opmerkelijk dat Mariabedevaarten (denk aan
Lourdes, Fatima, maar dichterbij ook Handel, Scherpenheuvel, Beauraing, de Zoete Moeder
van den Bosch, Meerveldhoven, de H.Eik in Oirschot) populairder zijn dan ooit. Veel mensen
die weinig meer hebben met kerk, steken toch bij Maria een kaarsje aan. Dat gebeurt in
kerken en kapellen, maar ook hier in het ziekenhuis.

Overigens zie je, dat het aansteken van kaarsjes in veel godsdiensten voorkomt maar tevens
een algemeen gebruik is geworden, Ios van godsdienstige tradities. Mensen doen dat
individueel bv. voor het welslagen van een examen, bij ziekte of overlijden van een naaste,
maar ook gemeenschappelijk bv. na een dodelijk ongeval, een moord of als een bekend
persoon is overleden. Licht is dan ook een universeel symbool. Het staat voor uiting van
verdriet en onmacht, maar ook voor hoop, voor vertrouwen, voor toekomst.

Andere beelden en symbolen die u hier ziet zijn: de kruiswegstatie, waarin het lijden en
sterven van Jezus in beeld gebracht wordt. Vorige week met Goede Vrijdag is daar nog en
uitdrukkelijk bij stilgestaan. Dan ziet u de Paaskaars, die met Pasen in gebruik genomen is.
Die kaars verbeeldt de verrijzenis, de opstanding van Jezus als een hoopvol teken voor ons
allemaal. Wij ontsteken die kaars bij elk samenkomen in deze ruimte. U ziet de altaartafel.
Deze staat centraal in elke viering, zeker bij de Tafeldienst wanneer wij brood en wijn delen
ter nagedachtenis aan Jezus. Bij de ingang hangt een bakje met water. Mn. katholieke
mensen zijn gewend om bij het binnengaan of verlaten van een kerk of kapel hiermee een
kruisteken te maken. Het herinnert hen aan hun eigen doop met datzelfde water. Dan is er de
Godslamp die altijd brandt. Hiermee wordt aangeduid dat dit een huis van God is. We hopen
dat hier iets van Gods aanwezigheid ervaren kan worden. Niet onbelangrijk is de
aanwezigheid van de Bijbel, het woord van God. ln alle christelijke tradities vormt dit de kern
van ons geloof.
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Mensen komen individueel hier naartoe of met naasten. Om te bidden, om tot bezinning te
komen, al dan niet met hulp van een van teksten uit de boeken die hier aanwezig zijn. Of
gewoon om stil te zijn. Men brandt soms een kaarsje of schrijft iets op in het intentieboek.
ln alle hectiek van dit ziekenhuisbedrijf is dit een plek om tot jezelf te komen, dichtbij je
gevoel. Toegang te zoeken tot datgene wat ons overstijgt, wat ons draagt. leder geeft
daaraan een eigen naam, een eigen voorstelling en een eigen invulling.

Rituele samenkomsten
Wekelijks op zondag komen we samen voor de viering van Woord en Tafel.'viering die
christelijk gekleurd is, maar waar iedereen welkom is.
Ook op andere momenten komen we hier samen.
Zoals voor een ziekenzegen of zalving samen met alle naasten van een patiënt. En soms om
afscheid te nemen van een patiënt of kindje of een overleden patiënt of medewerker te
gedenken met naasten en collega's.
Wekelijks vinden hier ook meditatiebijeenkomsten voor medewerkers plaats.
Tenslotte is dit ook een plek waar soms rustig met een patiënt of naasten kan worden
gesproken. Zo'n gesprek kan een rituele afronding krijgen in de vorm van gebed, ontsteken
van een kaarsje of zegening.

Kortom deze multireligieuze gebedsruimte heeft duidelijk een eigen functie in ons ziekenhuis
zowel voor patiënten,en naasten als andere bezoekers en medewerkers.
Tegelijk missen we node een neutrale stilteruimte, waar mensen zonder religieus-
godsdienstige achtergrond zich thuis kunnen voelen om bij zichzelf te komen, om zich te
bezinnen, om rust en stilte te kunnen vinden.
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