
De gelijkenis bij Lucas vinden we alleen bij hem. Het is een als-dan verhaal. 
Rabbijnen noemen deze vorm van redeneren ‘licht en zwaar’. Als het moeilijke al 
waar is, hoeveel te meer zal dan het makkelijke waar zijn. Als een rechter die geen 
ontzag heeft voor God en die zich aan mensen niets gelegen laat liggen, die dus 
geheel op zichzelf en op eigenbelang is gericht, als die een volhardende weduwe 
toch recht doet, hoeveel te meer zal dan de God van ontferming recht doen aan zijn 
geliefden. Dat is echter niet het hele verhaal van de gelijkenis. Er ligt een diepe 
existentiële vraag onder. 
 
De gemeente van Lucas heeft de verkondiging van het komende Rijk gehoord.                   
Zij heeft gezien dat Jezus dat Rijk belichaamde, heeft uitgebeeld en voorgeleefd.                
Hij echter is niet meer en de wereld is nog zoals ze is. Ook al licht er hier en daar 
soms een glimp van op, toch blijft Rijk van recht en vrede ver weg. Er is onrecht,                    
er zijn armen, er is grof geweld en de vraag is: 'Hoe lang nog'. Dat is een blijvende 
vraag en een onoplosbaar probleem voor alle godsdiensten die uitgaan van één god 
die het al zou bestieren of omvatten. Altijd weer komt dan de vraag terug: 'Als God 
bestaat waarom dan...’ , ‘Als God bestaat hoe lang duurt het dan nog voordat...' 
 
Als die vraag min of meer gemakzuchtig wordt gesteld, vanuit een oppervlakkig 
atheïsme, dan is daarop een terecht antwoord: Waarom? Omdat er mensen bestaan.                   
We moeten niet op God afschuiven waar mensen verantwoordelijk voor zijn. Dat is 
echter geen afdoend antwoord. Er gebeurt ook veel dat onverteerbaar is, maar waar  
mensen niet of in eerste instantie niet verantwoordelijk voor zijn 
 
Ook Lucas heeft geen sluitend antwoord op de bekende vragen. Ook Jezus heeft 
niet meer dan deze gelijkenis die een appèl wil zijn. Een oproep tot volharding zoals                  
de weduwe volhardt. Zij behoort tot een kwetsbare groep aan de onderkant van de 
samenleving, samen met de wees en de vreemdeling. Niemand die zich erg druk 
maakt om hun lot, weinigen die zich daarvoor inzetten, zeker niet degenen die                     
in staat zijn om er echt iets aan te veranderen. Ook in de tijd van Jezus waren er   
veel van die mensen in Israël. Het is voor die mensen en voor de gemeente dat 
Lucas dit verhaal vertelt.. 
 
Jezus tekent hij als iemand voor de verarmde schare, die hun lot en wanhoop kent.                      
Die hen daarop niet afrekent, die ook geen valse hoop biedt, die echter oproept tot 
volharding. De weduwe staat voor dat Israël dat zich niet laat verlammen  door de 
harde werkelijkheid. Zij staat daar voor het recht van allen die vermoeid en benauwd 
zijn door het leven. Zij is de stem van de psalmen die roepen 'En toch..., al ga ik door 
een dal van dood…, al zijn mijn vijanden oppermachtig ..., dan nog roep ik jouw 
Naam als een naam van ontferming en gerechtigheid’. In die zin staat de vrouw ook 
voor de gemeente. Zoals zij volhoudt, zo mag  de gemeente volhouden in het gebed 
dat uitdrukking mag/moet zijn van een innerlijke houding, een instelling, een zuchten, 
een verlangen naar. 
 
De Bijbel begint met een loflied op de schepping, in het ritme van één dag, zeven 
keer, Hij zag dat het goed was, klinkt zes keer, afgesloten met een zevende;                              
Hij zag dat het zeer goed was. Jesaja grijpt daarop terug; Ik, de Eeuwige, heb dit 
alles geschapen, niet als chaos heb ik haar geschapen. Wat ik zeg is rechtvaardig, 
wat ik aankondig is waarachtig. Dat is evenzeer een belofte als een oproep.  
 



Schepping en deze wereld als voorhanden zijnde werkelijkheid in tijd en ruimte                 
zijn niet hetzelfde, ‘schepping’ is het innerlijk geheim van heel onze werkelijkheid. 
Schepping zegt dat deze wereld niet onbezield is, geen zinloze ruimte waarin tijd 
doelloos voortgaat, geen oneindig heelal, maar hemel en aarde in een concrete 
gegeven tijd van een dag en een nacht.   
 
De bijbel spreekt over een God die deze aarde aan mensen heeft geschonken om 
die te bewaren en te bewerken; die niet ingrijpt, die geen rampen stuurt, die wel 
mensen toevertrouwt aan elkaar. Die woont in zijn woord, die er is door zijn woord,   
er is in mensen en boven hen uit. ‘Iemand als een stem’ die aanspreekt en aanspoort                 
Het woord van God is geen woord dat afdwingt, dat knecht en neerbuigt, het is een 
appèl dat uitnodigt tot navolging, waarbij de belofte voorafgaat aan de oproep.  
 
Dat zijn grote woorden, bemoedigende woorden, maar juist bemoedigende woorden 
die groot zijn, kunnen omslaan in hun tegendeel. Dan worden ze ongeloofwaardig  
en  roepen ze teleurstelling op, dan klinken ze goed, zijn echter voor de beleving     
van mensen ‘losgezongen’ van de werkelijkheid. ‘Kijk maar om je heen’. Ja, zegt           
het evangelie, kijk maar om je heen, laat alles maar op je inwerken, vergeet echter 
één ding niet, bidt om volharding bij al wat je ziet, loop niet vast in wat is, behoedt            
de hoop op wat nog komen moet. En weet dat de God die voor dat komende staat 
betrouwbaar is, uit één stuk, dat Hij staat voor zijn Naam ‘Ik-zal-er-zijn’. 
 
De gelijkenis omvat de eerste vijf verzen, daarna volgt een toelichting. Bij beiden 
wordt aan het einde gezegd dat er recht zal geschieden. De rechter handelt uit   
angst voor de weduwe, ‘anders zal ze mij aanvliegen’, angst is zelden een goede 
raadgever. Toch is in de toepassing ook sprake van angst: zal de Mensenzoon 
geloof/vertrouwen vinden als Hij komt?  
 
De Eeuwige mag ons als een Betrouwbare worden aangezegd, dat wil echter niet 
zeggen dat die veronderstelling ook altijd zo door ons ervaren wordt. Wij zijn 
daarmee in goed gezelschap. Het zijn immers de psalmen waarin  God meer dan 
eens niet anders ervaren wordt dan één van de afgoden, ‘als een betonnen muur van 
doofheid’, las ik van de week, en van blindheid voegde ik daar aan toe. Mensen 
beuken met hun woorden tegen een wand van ijzig zwijgen.  
 
Dat is iets anders dan we horen in de klassieke introïtus van deze zondag; Ik ben het 
heil van mijn volk, zegt de Heer; vanuit welke nood ook zij tot mij roepen, Ik zal hen 
verhoren en Ik zal hun Heer zijn in eeuwigheid, naar psalm 77. Zo hebben we dus 
enerzijds de uitnodiging om te roepen tot de Eeuwige en anderzijds de vraag of dat 
er iets toe doet. Bij alle grote veranderingen die zich in de geloofstraditie en de 
geloofservaring hebben voorgedaan is het bidden er niet vanzelfsprekender op 
geworden. Dat is niet zonder gevolgen. 
 
Een artikel in de laatste uitgave van het clubblad van de Protestantse Theologische 
Universiteit heeft als titel: ‘Sterft de hoop als eerste?’. De auteur schreef 13 jaar 
geleden, hij was toen tijdelijk verbonden aan de Kruiskerk, een proefschrift met                    
als titel: Het gebod van de hoop. En hij schrijft dat hij de laatste jaren steeds 
klemmender ervaart dat hoop geboden is; de gemeente gegeven, maar vooral                           
ook opgedragen. De hoop behoeden door volhardend te bidden. 
 



Dat bracht mij automatisch bij Bert ter Schegget, ons vroegere gemeentelid, 20 jaar 
geleden gestorven. De aanvechting was hem bepaald niet vreemd. Zijn inaugurele 
rede had als titel: Het gebed als hart van de ethiek. Hij schreef één van mooiste 
boekjes over het ‘Onze Vader ..’ Het innigst engagement. Ik citeer uit de inleiding:                  
 
Het woord zuchten is een prachtig woord. Het betekent niet alleen verzuchting,                      
maar ook verlangen naar het Rijk van God, uitdrukking van de begeerte eindelijk 
gerechtigheid te zien. Bidden is God aanroepen vanuit die diepste ontbering,                      
het is zich uitstrekken, reikhalzend, naar het eindelijk onthuld worden van het ware 
menszijn, zoals het door God is bedoeld, en naar het einde van het lijden, in een 
alles vervullende vreugde en heerlijkheid. Het Onze Vader is een zucht in beide 
betekenissen: een diepe verzuchting en een sterk verlangen, dat alleen in en door 
God gestild kan worden. 
 
Is zulk zuchten geen vlucht uit de verantwoordelijkheid? Het begrip engagement 
betekent allereerst: verbintenis tussen partners. Het engagement gaat van God uit, 
Hij sticht zijn verbond met mensen, Hij wil geen verre, rustende God zijn, maar de 
bewogen partner van volwassen mensen. De mens is geroepen tot mondigheid      
en bestemd tot vrijheid: die mag de God die ver schijnt te zijn, aanroepen als Vader. . 
De mens wordt opgenomen in Gods beweging en vindt in die dienst zijn 
verantwoordelijkheid en vrijheid.  
 
Er is geen inniger engagement dan in het gebed gezocht en gevonden wordt. Het 
handelen wordt erdoor in een perspectief gezet van wat bij mensen niet, maar alleen 
bij God mogelijk is: het Rijk van vrede. Het indachtig gemaakt worden aan die belofte 
motiveert niet alleen tot handelen, maar maakt het ook ontspannen. Bidden is verzet 
en overgave, beide, die elkaar versterken. 
 
Lieve gemeente, u hoort ht; Bert schuwde de grote woorden niet, zij zijn echter 
‘doorgloeit’ met de licht van de Geest. Daarom komen we toch zondag aan zondag 
als gemeente bij elkaar; om de stille, kwetsbare, aangevochten Stem van de 
Eeuwige te horen. Die Stem die zegt: Niet voor de leegte heb Ik de aarde 
geschapen, die ons leert om de tekenen in de tijd te verstaan en van daaruit naar 
vermogen te doen wat gedaan moet worden. 
 
 
Bij Jesaja 45:18,19 en Lucas 18:1 – 8 
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