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1. Onze nood
Tijdens mijn jaren op de universiteit, had ik een grote poster op mijn studentenkamer
hangen met een afbeelding vergelijkbaar met deze. Daarboven stond een Engels
tekst. Als ik die voor u vertaal naar het Nederlands, dan stond er boven deze
afbeelding:
‘Zolang er examens bestaan, zullen er op school gebeden tot God gaan.’
‘Zolang er examens bestaan, zullen er op school gebeden tot God gaan.’

Die poster drukte voor mij uit, dat het geloof bestaat uit een directe omgang met God
over de zorgen van alledag. Zo stond ik in het leven. Deze manier van geloven bracht
God voor mij heel dichtbij. Ik vond het een geschenk te mogen bidden tot God wat er
ook op mijn pad kwam, en het in elke lastige situatie van God te verwachten. Het
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geloof schonk mij een intieme en tegelijk ook ontspannen omgang met God door de
dag heen. Daar waar het moeilijk wordt, mag je je uitstrekken naar God.

Hoewel we de tijdgeest niet meehebben,
geloof ik niet dat dat gebed ooit zal verstommen.
Waar mensen in nood zijn, geen uitweg zien, getroffen worden door lijden, daar
wórdt gebeden. Haast als vanzelf.
Zolang er examens bestaan, zúllen er ook gebeden tot God gaan.
Soms zal dat niet meer dan een fluistering zijn.
Soms een schreeuw naar hemel, uitgeroepen in de oneindige leegte van de nacht.
Soms een kaarsje dat iemand aansteekt.
Soms een gebed tot God de Vader.

[Ik wil niet beweren dat iedereen bidt.
Maar het is wel zo dat miljoenen mensen dagelijks bidden.]

Bidden is een manier van omgaan met de uitdagingen van het leven en de crisis van
het moment. - Niet omdat we niet beter weten, of het leven niet zouden aankunnen.
Nee, wie bidden een plek geeft in zijn leven, kiest er bewust voor vast te houden aan
een God die groter is dan zijn eigen zorgen.

Bidden is een uiting van hoop, dat het lot dat jou in dit leven treft niet het laatste
woord heeft. Wie bidt, weigert deze wereld te beperken tot de wetten van de logica
en wetmatigheden van de natuur. Bidden vereist moed. De moed om te blijven
geloven dat er een God bestaat, die deze wetmatigheden stuurt en vult. Een God die
voorziet in gewas, in kracht tot de arbeid, in vruchtbaarheid. Een die God in kan
grijpen. Een God van wie de Bijbel ons verzekert dat Hij in wíl grijpen, omdat het Zijn
wereld is en Hij die liefheeft. Door te bidden open je je leven. Het schept ruimte om
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je heen, waarin de benauwdheid van kleine en grote zorgen langzaam van je afglijdt
en rust je overmant.

Werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

2. Gods nood
Hoewel ik overtuigd ben van de persoonlijke rijkdom van een dergelijk gebedsleven,
kan en mag ons gebed hier niet eindigen. Het zou getuigen van geestelijke armoede,
wanneer we het gebed wel als persoonlijk geschenk kennen, maar de christelijke
roeping tot het gebed verwaarlozen.

In de praktijk ervaar ik die roeping als een soort onrust.
Wie Gods rust al biddend leert kennen,
zal getroffen worden door een nieuwe onrust.
Wie Gods zorg ervaart,
zal zorgen van een nieuwe orde ontwikkelen.

Ik ervaar het als een soort heilige onrust, die klopt aan de deur van je hart, en de
vraag stelt: Is de God in wie je gelooft, niet groter dan de persoonlijke crisis die zich
voordoet in jouw leven? Jij laaft je weliswaar aan Gods goedheid - Maar mag je je het
gebed gebruiken om Gods goedheid enkel voor jezelf op te eisen? Zijn er niet noden
die je jouwe overstijgen?

Die heilige onrust die aan de deur van je hart klopt, dat is Jezus zelf. Jezus neemt je
mee naar Getsemane en zegt: ‘Blijf hier met mij waken.’ In Getsemane worden wij,
als discipelen van Jezus, geroepen om naast Jezus te gaan staan en met hem mee te
bidden. Het is een gebed, dat vol is van persoonlijke nood, maar dat tegelijk ook
overstijgt.
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‘Blijf hier,’ zegt Jezus, ‘en waak met mij.’
Jezus knielde en bad diep voorovergebogen.
De angst van Jezus is groot en het bevangt hem.
Hij stort zijn hart uit bij God en werpt al zijn bekommernis op Hem.
‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan!’
De angst voor zijn sterven, doet mijn angst voor een examen verbleken. Het
schaamrood staat me dan al bijna op de kaken.

En dan klinken daar plots die paar woorden.
De wereld staat even stil.
En in die stilte klinken Jezus woorden lang na:
‘Laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’
‘Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.’

Dit zinnetje - het vormt zo vaak niet meer dan een cliché-matige versiering van ons
gebed - maar het omvat misschien wel alles waar christelijk geloven en bidden voor
staat. ‘Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.’

‘Uw wil’ – Gods wil. Wat is dat eigenlijk?

Gods wil betreft zijn voornemen om van deze noodlijdende wereld weer een hemels
Koninkrijk te maken. Jezus richt zich op Gods verlangen dat heel deze wereld gered
wordt. Gods wil betreft zijn afschuw en de pijn in zijn hart over een goddeloze wereld
vol leed. Gods wil, zo zou je kunnen zeggen, wijst ons op Gods nood. De nood die God
voelt om deze wereld, die Zijn wereld is, te redden.

Jezus gebed komt op vanuit zijn persoonlijke nood.
Maar hij gaat tegelijk naast God staan in Zijn nood.
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Dat gebed om Gods wil betekent de omkering van alles wat het eenvoudige
vraaggebed eigen is. Jezus werpt niet enkel zijn persoonlijke bekommernis op Hem,
maar maakt Gods bekommernis de zijne. En Gods bekommernis wordt pijnlijk
concreet in het lijden dat Jezus dragen zal.

3. Waken met Jezus
Ik weet daarom niet, of Jezus gebed altijd de onze is.
Of wij de roepstem van Jezus verstaan om met hem te waken.
Ook al bidden wij het in vorm en woorden soms wel.
Ook al bidden wij in Jezus naam, om Gods wil en Zijn Koninkrijk.

Jezus gebed is een gebed dat je vraagt Gods nood, boven de jouwe stellen.
Het omvat aanvaarding van persoonlijk lijden, omwille van de liefde die God koestert
voor heel de wereld. Het stelt de nood van de ander, boven je eigen nood. Zelfs als
dat de nood van je vijand betreft.

Jezus gebed is het gebed voor hen die je haten.
Het is het gebed om vergeving voor hen die niet weten wat ze doen.
Het is het gebed voor dat wat veracht wordt, voor hen die gemarteld worden, voor
hen die gekruisigd worden. Het is het gebed dat vraagt om daden van persoonlijke
opoffering.

Jezus gebed vraagt zelfopoffering.
Daarom weet ik niet, of Jezus gebed altijd de onze is.

Ik weet wel dat wij er allemaal toe geroepen worden.
Jezus vraagt ons met hem te waken in Getsemane.
De discipelen konden dat niet.
En wij schieten daar voorzeker zeer te kort in.
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Maar de roeping blijft staan
en klinkt ook vandaag de dag onverminderd.
Moge de Geest ons in onze zwakheden te hulp schieten.

4. Slot
Bidden.
Het is een persoonlijk geschenk van de Almachtige om te mogen bidden
en al je bekommernis op God te werpen.
Het is onze christelijke roeping om
in Jezus naam Gods bekommernis vervolgens op je te nemen.

Vanavond is het mijn bede, dat wij die roeping mogen verstaan en dat de Geest ons
zal leren bidden zonder ophouden, dat – wat wij daar ook voor moeten lijden –
bovenal Gods koninkrijk zal komen en zijn wil zal geschieden,
Opdat niet enkel ons eigen leven, maar heel de wereld gevuld zal raken van de
Heerlijkheid des Heren.
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