
Dienst Pelgrimskerkgemeente 24 juli 2022 
6e zondag van de zomer 

liederen: psalm 116: 1, 2, 3 en 8; lied 215; lied 880, lied 903: 1, 4 en 6 
lezingen: Jona 2; Lucas 11: 1-4 

Gemeente van God, lieve mensen van de Pelgrimskerkgemeente hier in de Goede Herderkerk 

Ze was een jaar of acht en bad aan tafel voor de maalMjd. Zoals ze van haar ouders had geleerd, 
bad ze het Onze Vader. Maar na de woorden: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ stokte ze. Met 
geen mogelijkheid kon ze bedenken wat erna kwam. Ze wachTe of het haar te binnen wilde 
schieten. Ze dacht na. Maar hoe harder ze nadacht, hoe minder haar te binnen schoot. Ze voelde 
zich rood worden van schaamte dat ze niet kon bedenken wat ze had leren bidden. Na een voor 
haar gevoel eindeloos durende, pijnlijke sMlte, pakte haar vader de draad op: ‘En vergeef ons onze 
schulden …’ en bad hij het gebed tot het ‘Amen’.  
Het overkwam mij. Zo ontdekte ik dat ik het Onzevader niet te langzaam en aandachMg moest 
opzeggen, zonder teveel nadenken.  

Vandaag en volgende week staan we sMl bij het Onzevader. Het gebed dat christenen waar ook ter 
wereld kennen en bidden, in de kerk en thuis. Het gebed waarvan Dietrich Bonhoeffer zei dat alle 
gebeden in de Bijbel erin zijn samengevat. Het gebed dat Jezus ons gegeven hee[.  

Bidden is een vanzelfsprekend onderdeel van veel bijbelverhalen. Hanna bidt bij de tempel om een 
kind (1 Samuel 1:6-18), Jona bidt in de buik van de vis (Jona 2:2-10), en ook Jezus trekt zich 
regelmaMg terug om te bidden (bijvoorbeeld Lucas 6:12). 
In het Oude Testament bidden profeten soms voor het volk, maar ook gewone mensen bidden tot 
God, op elk moment en vanaf elke plek. Hoeveel prachMge gebedszinnen staan er niet in de 
Psalmen. Jezus bidt voor zijn leerlingen en leert hun ook woorden aan om zelf mee te bidden. 
Volgens Romeinen 8:26-28 bidt de heilige Geest met en voor de gelovigen. 

Is op die manier bidden misschien meer iets van vroeger - van een andere Mjd, andere gedachten 
over God en geloof, over goddelijk ingrijpen en Gods leiding?  Hee[ het wel zin om te bidden?  
Wij weten van natuurweTen en mechanica, van oorzaak en gevolg. Gaat dat samen met geloven in 
een Gód die ingrijpt? Als ik ernsMg ziek word, heb ik dan niet meer aan een goede dokter dan aan 
gebed?  
Waarom zou je bidden, als God ons beter kent dan ik mijzelf ken en alles al weet?  
Wat moet je zeggen? Wat mag je zeggen? 
Is er iemand die mij hoort als ik bid of praat ik vooral tegen mezelf? En moet ík misschien 
veranderen in plaats van dat ik bid dat de dingen voor mij veranderen?  En soms bidden we om 
hulp, maar weten we diep in onszelf al wat we moeten doen om een noodzakelijke verandering te 
bewerken. Moeten we niet zozeer op God vertrouwen, maar op onszelf. Het antwoord ligt zo vaak 
in onze handen. We worden teruggeworpen op onze eigen verantwoordelijkheid. 
Is tegenwoordig onze verlegenheid met bidden niet veel groter dan ons vertrouwen in bidden? 

Ik denk dat u sommige van de vragen wel herkent. En het is denk ik niet moeilijk om er nog vele 
vragen aan toe te voegen. Die vragen zijn niet nieuw.  



Als de leerlingen bij Jezus komen, vragen ze: ‘Heer, leer ons bidden’. Dat is eigenlijk vreemd. Het 
zijn allemaal vrome joodse jongens, die elke week op sabbat naar de synagoge gaan, die 
regelmaMg moesten bidden. Ze hebben opgemerkt dat Jezus regelmaMg bad. Hebben ze in het 
gebed van Jezus een geheim gezien dat ze wilden leren kennen? In de vraag van de leerlingen hoor 
ik verlangen en ontvankelijkheid om het voorbeeld van Jezus te volgen. 

In het scheppingsverhaal staat: Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit 
aarde en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. (Gen. 2, 7) 
Een joodse uitleg (Onkelos; 1e eeuw nChr.) zegt dat ‘levend wezen’ betekent dat de mens tot leven 
komt vanuit een diepe verbondenheid met de Schepper - God blaast de goddelijke ziel in de mens - 
en dat dát de mens maakt tot een wezen dat met verstand kan spreken. En deze unieke eigenschap 
moet voor het gebed gebruikt worden. Bidden is dan: verbinding leggen met je Schepper, met je 
oorsprong. Gebed hoort typisch bij ons mensen. Gebed, zo opgevat, ontstaat uit het vermogen om 
pijnlijk of verwonderd geraakt en aangedaan te worden. Gebed komt voort uit de verwondering 
om de werkelijkheid, uit de dankbare verbazing om het blote feit dat je lee[, dat je bestaat, dat de 
zon weer opgekomen is, een nieuwe dag. 
Zo opgevat is gebed vóór alles en ondanks alles: de dankbaarheid om het bestaan. Daaruit welt het 
gebed als van nature op. Gebed als bevesMging en verwondering om het bestaan; gebed als 
dankzegging. EucharisMe.  

Als illustraMe daarvan hebben we vanmorgen het gebed van Jona gelezen. 
Het gebed van de profeet die wordt geroepen om Ninevé aan te klagen, want het kwaad dat ze 
daar doen is ten hemel schreiend. Maar Jona hee[ geen zin en vlucht precies de 
tegenovergestelde kant op, de zee op. In de hevige storm die God doet opsteken dreigt een 
schipbreuk. Jona is bereid zich op te offeren en laat zich door de wanhopige bemanning in de 
woeste zee gooien.  
En nu vind ik het zo wonderlijk dat de zeelieden allemaal eerst hun eigen god om hulp roepen. En 
als Jona hee[ uitgelegd dat de storm het gevolg is van zijn vlucht, weg van de HEER, roepen en 
bidden de zeelieden tot deze HEER: ‘Ach HEER, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van 
deze man opofferen. U bent de HEER, al wat u wilt dat doet u!’ In de storm op zee hee[ Jona niet 
tot God gebeden. Pas in de buik van de vis, na drie dagen en drie nachten, begint hij te bidden. En 
dan bidt hij een dankgebed! Jona dankt God dat hij gered is: ‘U trekt mij levend uit de dood 
omhoog’. Hij is niet verdronken. Blijkbaar ervaart hij zijn verblijf in de buik van de vis als redding.  
In het gebed van Jona klinkt het besef door dat van leven - midden in de dood - en van gevonden 
en gered zijn; van gehoord worden en antwoord krijgen.  

In hoeverre is dat ook de grondtoon van ons gebed? Wat er ook gebeuren mag. De Naam des 
Heren zij geprezen.  
Debby PeTer schreef het verhaal van haar moeder Hélène Egger (1929) op. Het verhaal van een 
joods meisje dat in 1940 10 jaar oud is en in vijf jaar Mjd alles verliest dat haar lief is. Pas na 
jarenlang zwijgen besloot ze haar verhaal te vertellen, eerst aan haar familie en later ook aan 
kinderen op scholen. Om de geschiedenis door te geven en om niet dood te hoeven gaan met een 
hoofd vol oorlog. Ze gaf haar levensverhaal de Mtel: ‘Ik ben er nog’.  

We krijgen in ons leven allemaal te maken met lijden. We kennen allemaal verdriet, verlies, 
wanhoop, angst en mislukking. Edith Eger - ook een Holocaustoverlever - spreekt van de keuze om 
elk moment als een geschenk te ervaren.  



Wie niet kan danken is, zou je kunnen zeggen, te beklagen. Het lijkt mij iets essenMeels: het diepe 
besef van het wonder dat je lee[, van het geheim dat de onzichtbare God op een bijzondere 
manier aanwezig is in mijn bestaan, in de mensen met wie ik omga, in de wereld.  

Het Onzevader begint niet bij ons dagelijks brood, bij onze nood en ons gebrek. Het gebed begint 
niet bij onze vragen, hoewel die zeker hun plaats en hun goed recht hebben – maar daarover meer 
volgende week. Het gebed begint bij de dingen van God, bij de zaken die God ter harte gaan. Eerst 
ons dankgebed, dan de voorbeden. Zo gaat het ook in het gebed des Heren. 

Laat uw naam geheiligd worden. De Naam, boven het mannelijke en vrouwelijke uit, de Naam, die 
bevrijding en nabijheid beloo[; die het hart hee[, ogen, die hoort, wiens naam is: ’Ik zal er zijn’, 
(vgl. lied 324: 2)  

Laat uw koninkrijk komen. Zijn koninkrijk, het bijbelse beeld van het leven zoals het bedoeld is, 
waar alles en iedereen tot zijn en haar recht komt, de geheelde schepping. 

Laat uw wil gedaan worden. Dat zijn wil gedaan wordt – niet onze wil wordt doorgezet, niet de 
kwade wil regeert, maar Gods wil, ‘al wat zijn liefde wil bewerken’. 
Deze laatste bede ontbreekt trouwens bij de evangelist Lucas, in tegenstelling tot MaTeüs. Dat 
roept ook weer allerlei vragen op. Hoe dat kan, dat bij zo’n belangrijk gebed, uit Jezus’ eigen mond 
nota bene, de evangelisten onderling verschillen.  

Vandaag wil ik laten zien dat het Onze Vader inzet bij de werkelijkheid van God. 
Voordat we aan onszelf toekomen, bidden we dankbaar of Gods werkelijkheid des te meer de 
ruimte krijgt, in ons leven, in onze wereld, in onze Mjd. Om ons daar steeds meer in te voegen. 
En komen we misschien pas echt goed toe aan onszelf als we niet vergeten te bidden voor de 
dingen van God?  

Het Onze Vader hee[ iets voorbeeldigs, waar je steeds op terug kunt vallen. Het is bijzonder om te 
weten dat het over de hele wereld door alle Mjden heen gebeden is en wordt. Het is ook niet erg 
als dat met een zekere sleur gebeurt, zelfs niet dat het soms afgeraffeld wordt, want juist die 
ingesleten gewoonten bewijzen hun waarde als het er echt op aankomt. 

Het gebed begint in het meervoud: onze vader. Niet mijn. Overigens ontbreekt ook het woordje 
‘onze’ bij Lucas. Bidden is wel iets persoonlijks maar nooit iets parMculiers. Juist in het gezamenlijk 
gebed, juist in het besef dat mijn gebed samenklinkt met het gebed van de kerk, van Jezus zelf, 
schuilt een eigen waarde en betekenis. 
Als ik soms niet tot bidden kom, om wat voor reden ook, dan is het goed om te weten dat het 
gebed van anderen, het gebed van de kerk, mij draagt. 


