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leeswijzer

1. Wat vindt u in deze proeve?
in dit deel van de proeve zijn de orden voor het dagelijks
gebed opgenomen. de ondertitel van dit deel luidt: Getijden
en huisdiensten.
- getijden zijn de gebeden op vaste momenten van de dag:

morgen, middag. avond (vespers of avondgebed), voor het
slapen-gaan (com pleten of dagsluiting), en nacht. 

- huisdiensten vinden dikwijls (bijvoorbeeld bij de maal-
tijd) op diezelfde momenten plaats, maar kunnen ook op
andere tijden en bij andere gelegenheden worden ge -
beden.

getijden en huisdiensten hebben dezelfde orde van dienst.
in deze proeve zijn de getijden en huisdiensten dus niet na -
der onderscheiden; vandaar de naam Het dagelijks gebed.

2. Welke orde wordt gekozen?
afhankelijk van de groep mensen die bijeen is en het tijdstip
kunt u kiezen welke orde u gebruikt. in deze proeve zijn drie
soorten orde van dienst opgenomen. 
- Orden die meer het karakter hebben van een gemeen te -

viering; deze kunnen gezongen, maar eventueel ook ge -
sproken worden (blz. 962-977).

- Orden voor persoonlijk gebruik; deze kunnen ook in klei -
ne groepen gebruikt worden (blz. 978-986).

- Orden voor de opening en sluiting van vergaderingen,
groepsbijeenkomsten en dergelijke (blz. 987-992).

3. Wanneer kunt u deze orden gebruiken?
- Zoals opgemerkt zijn deze orden te gebruiken op mo men -

ten die de dag van nature indelen: de morgen, de mid dag,
de avond en de nacht.

- Ook bieden deze orden een kapstok voor een eenvoudige
gebedssamenkomst bij allerhande gelegenheden. We
kunnen hier denken aan particuliere feestelijkheden
(trouwjubilea, verjaardagen), persoonlijke nood (ziekte,
ontslag, echtscheiding), bijzondere gebeurtenissen (exa -
mens), de gedachtenis van een doop, een avondwake op
de dag voor een uitvaart en op gedenkdagen erna, bij -
voorbeeld de veertigste dag of de sterfdag.
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4. Hoe gebruikt u deze proeve?
de orden die meer het karakter hebben van een gemeente -
viering en de orden voor persoonlijk gebruik hebben een
vaste vorm. de onderdelen daarvan zijn: 

stilte
openingsvers
lofprijzing
[schuldbelijdenis - alleen in de completen]
[hymne/lied]
psalm(en) met antifoon
[korte inleiding op de lezing]
lezing
moment van inkeer en verstilling
canticum met antifoon
gebeden

in de orden zijn onderdelen tussen [ ] bedoeld als facul tatief.
de vetgedrukte teksten zijn bedoeld om door allen gezegd
te worden.

Voor de openingsverzen, lofprijzing, schuldbelijdenis en ze -
genbede zijn alternatieven opgenomen.

openingsvers:
dit is telkens in de orde opgenomen.
alternatieven vindt u op blz. 994-996.

lofprijzing:
deze is telkens in de orde opgenomen. 
alternatieven vindt u op blz. 997-998.

schuldbelijdenis:
Vanouds maakt een moment van schuldbelijdenis deel
uit van de completen/dagsluiting. een tekst hiervoor is
in de orde opgenomen. 
alternatieven zijn afgedrukt op blz. 999-1001.

hymne / lied:
Voor de vaste gebedsmomenten van de dag verwijzen wij
naar:
Liedboek voor de Kerken, gezang 370 t/m 395; 
Zingend Geloven, deel 1&2, 126-142.
hymnen die horen bij de tijd van het liturgisch jaar kun-
nen eveneens worden gezongen. Vanzelfsprekend komen
ook andere liedbundels in aanmerking.
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als men later op de avond een vesper viert en die – zoals
in de orde is aangereikt – met het aansteken van een
kaars begint, is de oude hymne Phoos hilaron geëigend.
deze is in de orde afgedrukt.

psalmen:
Voor dagelijkse viering wordt verwezen naar het psalm -
rooster (blz.1006-1007). Voor drie momenten van de dag
is daar een psalm of psalmgedeelte aangegeven. in dit
roos ter komt in zeven weken het hele psalmboek aan de
orde.
bij minder frequente viering of bij speciale gelegenheden
kieze men psalmen die aansluiten bij de gelegenheid of
bij het liturgisch jaar, bijvoorbeeld de boetepsalmen in
de Veertigdagentijd of de psalm van de zondag.
in deze proeve is nog slechts een selectie van de psalmen
opgenomen om vertrouwd te raken met de onberijmde
(niet-strofische) vorm van zingen. Voor de wijze waarop
de psalmen gebeden worden zie verder onder 5. Prakti-
sche aanwijzingen. Wanneer de psalm berijmd wordt ge -
zongen, verdient het de voorkeur de hymne achterwege
te laten. Zo vermijdt men dat twee strofische liederen op
elkaar volgen.

antifoon bij de psalm:
als men de psalm onberijmd bidt, begint en eindigt deze
met een antifoon. bij de opgenomen psalmen is de des -
betreffende antifoon afgedrukt (blz. 1009-1065).

korte inleiding op de lezing:
Omdat het gebedsdiensten betreft, is een uitleg van de
schriften niet noodzakelijk. eventueel kan een korte in -
leiding op de lezing worden gegeven. een preek is onge-
past en on gewenst.

lezing:
Voor een dagelijkse viering wordt verwezen naar het lees -
rooster (blz. 1221-1248). Voor drie momenten van de dag
is daar een schriftlezing aangegeven. in dit rooster komt
vrijwel de hele schrift in twee jaar aan de orde.
bij minder frequente viering of bij speciale gelegenheden
kieze men lezingen die aansluiten bij de gelegenheid of
bij het liturgisch jaar.

moment van inkeer en verstilling:
Voor wie een bepaalde invulling zoekt voor dit moment,
zijn enkele meditatie-oefeningen opgenomen op blz.
1145-1150.
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canticum:
cantica zijn bijbelse lofzangen die niet in het Psalmboek
staan. in deze proeve zijn de drie meest bekende opgeno -
men:
- de lofzang van maria. Vanouds wordt deze lofzang in de
vespers gezongen;
- de lofzang van Zacharias. Vanouds wordt deze lof zang
in het morgengebed gezongen;
- de lofzang van simeon. Vanouds wordt deze lofzang in
de completen (het gebed voor het slapen-gaan) gezongen.
in deze proeve is, zoals van de psalmen, nog slechts een
selectie van de cantica opgenomen om vertrouwd te ra -
ken met de onberijmde (niet-strofische) vorm van zin gen.
Voor de wijze waarop de psalmen en cantica gebeden en
gezongen wor den, zie verder onder 5: Praktische aanwij -
zingen.

antifoon bij het canticum:
als men het canticum onberijmd zingt, begint en eindigt
dit met een antifoon. deze antifoon is, anders dan bij de
psalmen, niet uit het lied zelf genomen, maar verwijst
door middel van een schrifttekst naar de tijd van het li-
turgisch jaar. de betreffende antifonen vindt u op de
bladzijden 1070-1090.

gebeden:
de inhoud van het gebed kan uiteraard niet voor geschre -
ven worden. in de orden wordt een aantal rubrieken ge -
suggereerd.
een uitvoerige selectie van gebeden wordt aangereikt in
deze proeve:
- gebeden voor elke dag van de week (blz. 1094-1111)

Vijf series gebeden voor elke weekdag, door 
sytze de Vries 
joke ribbers
frans Wiersma
Wim Pen drecht 
Wim van der Zee

- morgengebeden (blz. 1112-1120)
- middaggebeden (blz. 1121-1123)
- avondgebeden (blz. 1124-1133)
- gebeden voor in de nacht (blz. 1134-1135)
- gebeden bij de maaltijd (blz. 1136-1141)
- gebeden voor ieder uur (blz. 1142-1144)
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zegenbede:
de gebeden worden besloten door een al dan niet gezon-
gen zegenbede. deze zijn in de orden opgenomen. alter -
natieven zijn te vinden op bladzijde 1002-1003.

5. Praktische aanwijzingen

Ruimte
in principe kan het dagelijks gebed overal gebeden worden.
Wanneer getijdendiensten in de kerkruimte worden gevierd,
verdient het aanbeveling een min of meer intieme ruimte te
creëren. met eenvoudige middelen, bijvoorbeeld een rij kaar-
sen of een grote kandelaar, kan al een afbakening worden
bereikt. de ruimten van het koor of achter een doophek le -
nen zich dikwijls goed voor dergelijke diensten. stoelen kun -
nen in een kring of in kleine rijen tegenover elkaar worden
neergezet.
Voor de persoonlijke gebeden thuis kan men een kleine
ruimte, bijvoorbeeld een hoekje in een kamer, reserveren.
een tafeltje met bijbel, kaars en/of icoon kan deze ruimte
‘heiligen’.

Houding
als gebedshouding dienen zich knielen, staan en zitten aan.
eenvoudige knielbankjes, zoals in taizé gebruikt worden,
vergemakkelijken een knielende houding. bij zingen is staan
een goede houding.
in de persoonlijke orden is op bepaalde momenten een +
aangegeven. hier kan men ‘een kruis slaan’, ten teken ervan
dat men zijn leven onder de orde van het kruis stelt.

Zingen
Voor de vaste onderdelen van de orden zijn toonzettingen in
de orden gegeven.
de getijdediensten kennen twee vormen van zingen: onbe-
rijmd en berijmd. 
de eerste is het recitatief gezang. Vanwege het meditatieve
karakter is deze manier van zingen bij uitstek geschikt voor
de psalmen en cantica in het getijdengebed.
in deze proeve zijn acht psalmtonen in een eenvoudige zet-
ting opgenomen (blz. 1008; zie ook de inlegkaart). Op deze
melodieën kunnen alle psalmen en cantica worden gereci -
teerd.
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de antifoon ‘zet de toon’: het romeinse cijfer vóór de anti-
foon geeft aan op welke psalmtoon wordt gezongen.
de antifonen voor de psalmen zijn bij de psalmen afge drukt,
evenals de daarbij behorende psalmtoon.
Voor de antifonen bij de cantica geeft het romeinse cijfer
vóór de antifoon de psalmtoon aan.
in de hier aangeboden psalmen en cantica is in elke vers -
helft het slotaccent aangegeven. dit slotaccent wordt in bei -
de delen gezongen op de laatste noot. Vanuit deze slotnoot
telle men de (zwarte) buigingsnoten terug. bijvoorbeeld:

Van ochtendgloren tot ávondrood
moet ieder die Naam aanbídden.

in de eerste psalmtoon

wordt dit als volgt gezongen:

Zoals elders is opgemerkt, dient men bij het recitatief uit te
gaan van de gesproken tekst. reciteren is spreken op ver -
hoogde toon. het normale spreekritme en -tempo bepalen de
voortgang van het recitatief. dit zal voor hen die door de 
traditie ‘hymnisch’ zijn ingesteld waarschijnlijk een onge -
bruikelijke manier van zingen zijn. gewenning aan het ba-
sa le muzikale idioom zal, evenals het uitgaan van de decla-
ma tie van de tekst, het leerproces zeker positief beïnvloeden.
indien mogelijk wordt de psalmodie door twee gelijke groe-
pen gezongen. Nadat – zolang dit in de studiefase nodig is –
de cantor(ij) de antifoon heeft gezongen, zingen alle aanwe-
zigen deze na. daarna zingt groep i het eerste psalmvers,
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groep ii het tweede, groep i het derde, enzovoort tot het laat-
ste vers geklonken heeft. tot slot zingen allen de antifoon.
de twee vershelften worden gescheiden door de zogeheten
‘mediant rust’, in de tekst aangegeven met een sterretje (*) –
niet te verwarren met een ° dat in sommige gevallen aangeeft
dat de zeer lange vershelft in druk verdeeld is over twee re-
gels; in de eerste daarvan staat uiteraard geen slotaccent.
bij het * kan een rustige inademing plaatsvinden, zodat de
tekst mee in- en uitademt. de mediantrust moet niet te ge -
haast gepasseerd worden maar ook niet onnatuurlijk lang
aandoen. de ruimte, het moment van de dag en de samen -
stelling van de biddende gemeenschap zijn van grote invloed
op dit spanningsmoment in de psalmodie. de achtereenvol -
gende psalmverzen kunnen snel op elkaar volgen: groep ii
ademt immers tijdens de psalmodie van groep i gewoon door
en kan dus direct aansluiten. de golven (de psalmen) zijn de
hartslag van de getijden.
de vaste onderdelen van de getijden gaan uit van een taak -
verdeling: één zingt voor, waarna allen antwoorden. Ook in
deze responsoriën is de tekstdeclamatie het uitgangspunt
van het zingen.

het responsoriaal zingen van de psalmen is de tweede wijze.
de psalmverzen worden voorgezongen en regelmatig onder -
broken door een refrein.

een derde wijze van zingen, het strofelied, behoeft geen toe -
lichting.
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