
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,  

Op deze zondag wordt de week van gebed in de oecumene wereldwijd afgesloten. Daarom 

denken we na over de betekenis van het gebed.  ´Bidden doe ik alleen in de kerk´ zeggen 

veel mensen tegen mij. Het komt er niet meer van. Eten doen we eigenlijk staande in de 

keuken rondom ons kookeiland. Ontbijt, lunch en warm eten is een onregelmatig gebeuren 

geworden in ons gezin door trainingstijden van de sportende kinderen en overuren op het 

werk. Dus bij of voor het eten bidden we ook niet. En s ´avonds ploffen we in bed en zijn we 

te moe. Het is geen heftige innerlijke strijd geweest, maar geruisloos, onopvallend, zoals 

water wegzakt in zand. Bijna een hele generatie kan zeggen: eerst hadden we nog moeite 

met bidden, maar nu, nu voelen wij er zelfs geen behoefte meer aan; alleen als opa en oma 

komen, lezen we een stukje uit de Bijbel en bidden we voor het eten. Zo worden we zonder 

het zelf te merken een gebed loze generatie, terwijl de jood Abraham Heschel ons in zijn 

boek ´In het licht van zijn aangezicht´ heeft voorgehouden: ´De waardigheid van de mens ligt 

in zijn vermogen tot gebed. Zonder gebed groeit hij niet uit tot zijn ware maat. ´ 

Maar…troost u, gebedsmoeilijkheden zijn er altijd geweest. Paulus moest de christenen al 

aansporen te volharden in het gebed. Door alle eeuwen hebben christenen geleden aan 

biddeloosheid. Toch hebben wij nog nooit zo sterk gevoeld dat zelfs de kerk, in al haar leden, 

met stomheid is geslagen. Als wij alleen nog met God omgaan in een zwijgend contact, door 

frasen, door meditatie in stilte, door muziek in goddelijke schoonheid, of door solidariteit 

met de verdrukten, dan is God als persoon verdwenen. Langzaam is God een gevoel 

geworden die alleen nog in stilte en schoonheid aanwezig is in ons leven. Maar om in een 

gebed om allerlei kleinigheden te vragen, kunnen wij niet meer opbrengen. Vroeger sprak 

het vanzelf dat God als een Vader in de persoonlijke wensen van zijn kinderen was 

geïnteresseerd. Het is deze vanzelfsprekendheid die nu in haar tegendeel is omgeslagen. 

Wat wij ons nog wel  kunnen voorstellen is dat Gods hart uitgaat naar mensen ver weg in de 

arm gehouden landen, maar waarom zou God zich bekommeren om mijn persoonlijke 

verlangen naar bijvoorbeeld meer vrije tijd. Dat is mij vroeger al geleerd: we mogen God niet 

voor ons karretje spannen. Wij werden gewezen op de kleine jongen die met luide stem aan 

zijn avondgebed toevoegde dat hij ook nog een fiets wilde hebben. ´Waarom bid je zo hard?´ 

vroeg zijn moeder. ´God is niet doof´. ´Nee , maar oma wel´ zei hij. We leken teveel op dat 

jongetje. Maar God is geen Sinterklaas. Weg met het verlanglijstje. Niet meer vragen om een 

goed rapport en een geslaagde vakantie. Zo kun je als je aan het wandelen bent met je 

kinderen plotseling op de hei verzuchten: O God, waren er maar reeën. Ach, denk je dan, 

deze verzuchting was eigenlijk een gebed. Niet meer doen. God is geen Sinterklaas. Stuurt 

geen reeën. Niet meer bidden om reeën op de hei als je met je kinderen aan het wandelen 

bent. Die zijn er of die zijn er niet. Wat ik nu allemaal noem, zijn de goede gaven die de vader 

met de kleine v voor zijn kinderen wenst. Je gunt je kinderen als ouders alle geluk van de 

wereld. Een fiets, een baan, een partner, ook zelf kinderen, reeën op de hei, een mooie 

vakantie,….het zijn de goede gaven die je als ouders wenst voor je kinderen. Je gunt ze alles. 

Maar gunt God ons dat ook. Hij is toch de vader met de grote V van alle kinderen.  

Het staat er toch maar in het centrum van onze tekst:  



´…vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden 

opengedaan. 10Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden 

opengedaan.´ 

Komt het omdat we het vragen verleerd zijn dat er voor ons gevoel ook zo weinig verhoord 

wordt.  Als je minder vraagt, wordt er ook minder verhoord. Vraag, bid en er zal je gegeven 

worden is geworden tot een holle frase die nog wel geprobeerd kan worden bij de vader met 

de kleine v, maar de hemelse Vader laat verstek gaan. Weer even de jood Heschel die 

ondanks zijn grote gebedsdiscipline in woord en tijd schrijft: ´Er bestaat een voortdurende 

spanning tussen de noodzaak van regelmaat en voorschriften voor het gebed enerzijds, en 

de eis dat ons gebed spontaan is anderzijds´. We zijn de spontaniteit verloren.  

Maar Lukas maakt onderaan de tekst het juiste onderscheid. Het onderscheid tussen de 

goede gaven die je je kind als aardse vader toewenst en wat de hemelse Vader ons 

toebedeelt.  

Jezus zegt in onze tekst: 

13Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer 

zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’  

Als ouders gun je je kinderen goede gaven. Een fiets, vakantie gezondheid, een leven in 

voorspoed. Alles. Maar Jezus in het Lucasevangelie dat God de Vader geen goede gaven 

geeft, maar de Geest. Daar is de correctie. Hij lijkt te zeggen: Het gaat niet om de goede 

gaven, maar het gaat om de Geest. God houdt zich niet bezig met een fiets, een goede 

vakantie, reeën op de hei, maar met de Geest.  

En van de weeromstuit hebben wij van hoeveel te meer…..hoeveel te minder gemaakt. We 

hebben de tekst omgekeerd.  

Onze aardse vader ging mee naar de tandarts, hoeveel te minder onzer hemels Vader die 

heeft immers zoveel te stellen met de kinderen in vluchtelingenkampen waar geen eens een 

tandarts is.  

Onze aardse vader ziet onze tranen als kind als onze hond is overreden…we zouden wel,.. 

maar we kunnen niets doen,  hoeveel te minder onze hemelse Vader die niet eens de 

botsing van twee vliegtuigen kan verhinderen.  

Onze aardse vader wil, als het buiten stormt, ons binnen hebben, ons terugtrekken in een 

huiselijk wereldje, onze hemels Vader wil ons blijvend betrekken op de wereld waarin het 

permanent stormt.  

God is te groot om op een aardse vader te lijken. 

Maar we moeten goed lezen.   

13Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer 

zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’  



Hoeveel te meer wil niet zeggen hoeveel te minder…..hoeveel te meer wil zeggen: 

daarbovenop schenkt Hij de heilige Geest. De Geest schakelt de goede gaven niet uit, maar 

juist in. De Geest zet de goede gaven in een ander daglicht. De Geest tilt ons even boven 

onszlef uit, zoals Abraham Heschel leert. ´Het gebed is bedoeld om ons boven onszelf uit te 

tillen.´ 

De Geest is namelijk de Geest die Jezus naar de woestijn heeft geleid en daar veertig dagen 

op de proef stelde. De Geest laat je zien dat het leven niet altijd uit goede gaven bestaat. 

Ook al doet je aardse vader er zijn best voor en wenst hij je alles toe. De Geest laat ons zien: 

we zijn nog onderweg als mensen door een woestijn naar het beloofde land. En onderweg 

door de woestijn ontbreekt het ons aan van alles. Ontbreekt het ons aan vele goede gaven, 

ook al wensen onze ouders ons dat toe. Het ontbreekt ons vaak aan gezondheid, aan 

materiële zaken, aan kleine dingen die ons gelukkig kunnen maken. Ze zijn er soms wel, maar 

ook al te vaak niet.  

De Geest leidt ons door de woestijn. Daar verwijzen ook de symbolen naar in ons 

Bijbelgedeelte. Brood, vis en ei. Slang en schorpioen.  

Brood is er om te delen in de woestijn. De gelijkenis zegt het: Een vriend laat je s ´nachts niet 

brodeloos staan als hij aanklopt. Je doet de deur open en deelt.   

Vis. Als er om een vis gevraagd wordt, krijg je geen slang. Een slang is het beeld van de 

woestijn, terwijl vis het beeld is van het beloofde lang. Daar naar toe onderweg.  

Brood en vis. Vijf broden en twee vissen om te delen.  

Ei. Beeld van nieuw leven, maar in het joodse leven ook van gedeelde rouw en tranen om 

het voorbijgegane leven. Het kan geen schorpioen zijn die je krijgt. Beeld van de woestijn.  

In brood, vis en ei zit een opdracht. Het zijn de eerste goede gaven die je krijgt op iedere 

vraag in het gebed en er zit een opdracht in om te delen. Om de goede gaven te delen in het 

leven. Dat is waar de Geest ons naar toe leidt. Door de woestijn met als eerste gaven, boord 

vis en ei. We worden gedeeld naar het beloofde land, waarin volgens Deuteronomium ook 

gedeeld moet worden. In het gewone leven. Een tekst aangereikt door de Indonesische 

christenen die te maken hebben met onrecht. Heschel: ´….we moeten léven wat we bidden, 

om te kunnen voelen wat we bidden´. 

Is dat het dan? In dat kader moeten wij onze teksten lezen. Het leven is nog steeds een tocht 

door de woestijn. Wij dachten dat wij overal om mochten bidden  

Is dat het dan? Brood, vis en ei. In de woestijn. Wat mager. In het Bijbels land had een brood 

een vorm van een steen. Een schorpioen kon zich oprollen in de vorm van een ei en een 

slang kon aanvoelen als een paling. Krijgen wij wel waar voor ons geloofsgeld. Zo voelt het 

wel een beetje aan. Krijgen wij wel eieren voor ons geloofsgeld? Brood, vis en ei, Steen, 

schorpioen slang. Het is alsof je met lege handen staat.  

13Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer 

zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’  



Het gaat om de woorden hoeveel te meer. God de Vader gunt ons ook de goede gaven en de 

kleine dingen. Ook het allerkleinste geluk van een snoepje onderweg als je aan het wandelen 

bent op de hei en als je op het snoepje zuigt zie je opeens een vos liggen in de zon en kijk: 

daar, daar springt een ree. 

Maar de Geest leert ons daarbovenop, dat het leven altijd meer is en wijdser dan dat. Dat 

het in zijn geheel voor allen nog een woestijn is.  En vaak weten wij, onderweg in die 

woestijn, ook niet wat goed is en wat slecht. Weten wij zeker dat dat wat vroegen een brood 

was? En weten wij zeker dat dat wat wij kregen een steen was?  

Een oud docent vertelde mij eens een Chinees verhaal over een boet die zijn paard kwijt 

raakte: het liep weg. Toen zijn buren hun deelneming betuigden, vroeg hij: hoe weet u dat 

dit een ongeluk is? Enkele dagen later kwam het paard terug met een paar wilde paarden. 

Toen de buren hem geluk wensten, vroeg hij: hoe weet u dat dit een geluk is? Inderdaad: de 

volgende dag ging zijn paard rijden en brak zijn been. De buren kwamen hem weer beklagen. 

Maar hij zei: hoe weet u dat dit een ongeluk is. Kort daarop brak een oorlog uit en zijn zoon 

kon daarop niet naar het front. En bleef vellig thuis. Ja weten wij wel ooit wat goed voor ons 

is. Wij zien alleen dat en fragmentje de noodsituatie van vandaag. God overziet het geheel 

van ons leven. En van alle levens die met ons verbonden zijn. Dat alles zouden we ´heilige 

Geest´ kunnen noemen. Toch kunnen wij de heilige Geest niet alleen ophangen aan deze 

Chinese wijsheid.  

Ook de hemelse Vader wil ons alles geven, bovenop, hoeveel te meer bovenop de goede 

gaven de heilige Geest. De heilige Geest is ook dat de Vader dichtbij ons wil zijn, dichter dan 

mensen kunnen. En Hij wil ons als mensen zover mogelijk tegemoet komen. ´God verlangt 

naar ons gebed; dit is de rechtvaardiging van ons gebed´ schrijft Heschel. Met dat verlangen 

in zijn hart neigt de hemelse Vader zijn oor, zoals een vader van een ziek kind dat alleen nog 

maar fluisteren kan, zijn oor vlak bij het mondje legt om geen wens, hoe klein ook te missen. 

Zo legt hij zijn oor bij de monden van zieke mensen om geen wens te missen. Met name de 

wens om genezing, om heel te mogen worden. God doet daar ook zijn uiterste best voor, 

maar we leven, zo laat hij blijken in brood, vis en ei, nog in een woestijn. Het beloofde land 

van de apostel Johannes van ´geen dood, geen rouw, geen jammerklacht en geen pijn zal er 

meer zijn´ is er nog niet. Ook God zal het moeten doen met brood, vis en ei en kan niet 

voorkomen dat we door een hete woestijn van stenen, schorpioenen en slangen trekken.  

Alleen met biddende kinderen wil hij daar door heen trekken die alles bij de Eeuwige willen 

brengen. Abraham Heschel: ´Het alledaagse leven is ook waardevol. Het gebed betreft niet 

alleen hoogtepunten´. De eeuwige God kan echter onderweg in de woestijn  niet voorkomen 

dat we mensen verliezen, dat we soms in armoede leven, dat we…..geen fiets krijgen, dat we 

geen reeën zien op de hei, dat we…. Abraham Heschel: ´Het gebed is de koningin der 

geboden. In het gebed worden alle ander geboden vervuld´. We moeten blijven bidden. Ook 

als we niet in de stemming zijn….het eigen ik en mijn stemming zijn niet allesbepalend voor 

mijn gebed, krijgen niet de overhand´. 

We leven onderweg niet zonder Hem en niet zonder de Geest. Niet zonder gebed. 

Amen.  



   

 

 

 

 

 

 


