
Preek, 20 oktober, 2019 te Zandvoort 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier vandaag in Zandvoort bijeen, 

Het thema van de dienst van vandaag is het gebed. En laat ik maar meteen met de 

deur in huis vallen: hier in Zandvoort heb ik ontdekt wat bidden is. Ik kwam hier  

in 1983 op m’n 33e als predikant van de Gereformeerde Kerk. Daarvoor was ik 

drie jaar godsdienstleraar geweest en had ik zeven jaar aan verschillende 

onderzoeksprojecten aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit te 

Amsterdam gewerkt. Kerkelijk was ik in die tijd actief in de studentengemeente-

achtige Keizersgrachtkerk.   

Toen ik in Zandvoort als predikant begon, gaf de scriba, Dien Hoekema, me een 

lijstje met namen van gemeenteleden die het nodige in hun leven hadden 

meegemaakt. ‘Ga daar eerst maar eens langs’, had ze gezegd. ‘Dat zullen ze 

waarderen’. Dat deed ik. In menige huiskamer  hoorde ik ontroerende  verhalen. 

Vaak was het gesprek een één-op-één-gesprek.  Er waren geen anderen bij.  Zo na 

een uur, als het gesprek ten einde liep, vroeg ik dan altijd of  het op prijs werd 

gesteld als ik het gesprek zou afronden in de vorm van een gebed. Dat werd haast 

altijd op prijs gesteld.   

In mijn gebed vatte ik dan in mijn eigen woorden en in gebedsvorm het gesprek 

nog eens samen. Ik trachtte dan vooral ook de emoties te verwoorden die ik in het 

gesprek had gemeend te beluisteren. Vaak vielen er stiltes in een dergelijk gebed. 

Het was dan soms net alsof er een milde dauw van zegen op ons neerdaalde. Alsof 

die derde, die we aanriepen, ons verstaan had en een onhoorbaar antwoord gaf. 

Misschien was ons bidden wel een vorm van ‘hardop luisteren’ geweest. Al 

biddend hadden we iets gehoord. Er was iets gebeurd.  

Pas toen heb ik ervaren wat een gebed echt is. Nadien heb ik veel over het 

verschijnsel ‘gebed’ gelezen. Dan passeren altijd heel wat psychologische 

verklaringen de revue. Terecht lijkt me. Waarom niet. Maar toch moet ik ook altijd 



een beetje glimlachen bij al die verklaringen. Ze zeggen immers lang niet alles 

over het gebed. Met recht geldt hier het spreekwoord ‘The proof of the pudding 

is in the eating’. Al biddend ontdekte ik de waarheid van de uitspraak dat je na 

een intens gebed niet meer dezelfde bent als daarvoor. Je wordt er een ander mens 

van.  

Het ‘amen’ van het gebed was dan altijd een beetje een ruwe ontnuchtering. Een 

abrupte overgang. Het was immers alsof we even elders waren geweest. Ik vond 

het dan altijd heel banaal om dan te moeten zeggen: ‘Kom, ik stap maar eens weer 

op’.  Daarmee stapte je weer in de wereld van alledag. Niet dat we daaruit waren 

weg geweest, uit die wereld van alledag. Integendeel zelfs. We waren juist heel 

indringend geconfronteerd met wat er aan schokkends in een gewoon, alledaags 

mensenleven kan gebeuren. Maar toch was het even anders geweest. Alsof we 

inderdaad een derde bij dat levensverhaal hadden betrokken. Alsof er iemand bij 

was geweest in het verborgene, een Vader die in het verborgene ziet, zoals we in 

de laatste regel van de Schriftlezing van vanochtend lazen.   

Zo’n gebed, zo’n huiskamergebed, onderscheidt zich nogal nadrukkelijk van het 

gebed dat Jezus ons schetst van degenen die luide in de synagoge of op de hoek 

van de straat staan te bidden. Het jodendom van zijn tijd kende zowel het 

persoonlijke gebed ‒ denk maar aan de psalmen, bijvoorbeeld aan die mooie 

psalm 121 waar we als intochtspsalm mee begonnen ‒ als ook het 

gemeenschappelijke gebed, het publieke gebed voor een hele groep. Dat men in 

de synagoge luide ook voor anderen bad was op zich dus niet ongebruikelijk. Over 

dat op de straathoeken luide staan te bidden kun je echter wel je twijfels hebben, 

zoals Jezus hier ook duidelijk laat blijken. 

Dat luide in het openbaar bidden doet we enigszins denken aan wat ik een jaar of 

vijftien alweer geleden eens in de Verenigde Staten meemaakte. Ik leidde toen de 

theologische faculteit van de VU en was voor een afscheid van een goede collega 

naar Amerika afgereisd. Het zou een kort bezoek worden. Een paar dagen. 



Ondertussen zou er ook overleg over samenwerking met een zusterfaculteit plaats 

vinden. Uit praktische overwegingen was een eerste bijeenkomst meteen na 

aankomst in een restaurant op de luchthaven  gepland. We zouden daar ook eten. 

In zo’n typisch Amerikaans restaurant. In onze ogen allemaal een soort Mac 

Donald’s. Het was daar heel rumoerig. Een in- en uitgeloop van mensen met 

lawaaiige trolleys, u kent dat wel. De drukte van een stationshal, zeg maar.  

Een van mijn gesprekspartners stelde daar in al die drukte voor de maaltijd met 

gebed te beginnen en deed dat vervolgens zeer luide en heel lang. Ik voelde me 

daar heel ongemakkelijk bij. Ik vond het meer een soort vroomheidsdemonstratie 

dan een echt gebed. Toen dacht ik ook aan die passage uit Mat. 6 waarin Jezus 

zegt: ‘Maar als jullie bidden , trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot 

je Vader die in het verborgene is.’ Ook al in het Oude Testament komen we die 

aansporing tegen: ‘Ga naar binnen, doe de deur achter je dicht en bid dan pas.’ 

(Jes.26, 20 en II Kon.4, 33) Met andere woorden: ‘Maak er geen show van.’ 

Zo schoten me nog meer bijbelpassages door het hoofd. Ook dat gedeelte uit 

Lukas waarin Jezus het triomfantelijke gebed van de Farizeeër vergelijkt met het 

bescheiden, deemoedige gebed van de tollenaar, die slechts bidt: ‘God, wees mij 

zondaar genadig.’ (Luk. 18, 13). Ik moest ook denken aan Paulus, die ‒ terwijl hij 

toch bepaald niet op z’n mondje gevallen was ‒  openlijk in de Romeinenbrief (8, 

26) schrijft: ‘De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we 

in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met 

woordloze zuchten.’ Ook de liedboekdichter Muus Jacobse weet van die 

verlegenheid. We zongen ervan uit lied 944. Hij schrijft zelfs ‒ zo zongen we uit 

vers 2 ‒ ‘en mijn gebed is tegen mij.’  

Dat is kras. Misschien hadden sommigen van u ook wel moeite die regels uit lied 

944 te zingen. In een toelichting op de tekst van dit lied schreef Muus Jacobse, 

pseudoniem  van Groningse hoogleraar letterkunde Klaas Heeroma, eens: ‘De 

hele dag had ik bij het vertalen en bewerken van geestelijke liedteksten, vrome 



woorden samengerijmd en ik voelde mij ’s avonds op mijn kamer voor het 

slapengaan beschaamd en ver van God. Woorden, woorden, en ik had zelf geen 

woorden meer om tegen God te zeggen. Zo is dit vers toen ontstaan als een 

persoonlijk gedicht, om te zeggen, wat ik niet zeggen kon, om te wachten op Gods 

eigen spreken.’  

Van dat wachten getuigen inderdaad de laatste regels van lied 944. Daaruit zongen 

we: ‘Geef mij, als een die Gij bemint, / geef, dat ik als uw eigen kind/ uw stem 

mag horen in mijn slaap.’ Die regels verwijzen naar psalm 127 waar gesproken 

wordt over een God die het Zijn beminden schenkt in de slaap.  

 

Vroeger werd er veel meer gebeden dan nu. Bij ons thuis werd er voor en na elke 

maaltijd altijd hardop gebeden en voor het slapen gaan bad je dan ook al of niet 

hardop een avondgebed. Dat waren vaak vaste gebeden. Je kende de inhoud uit je 

hoofd. Op een gegeven moment ‒ zo vanaf de zestiger jaren ‒ werd dat als sleur 

ervaren. Werd de inhoud als te weinig persoonlijk gezien, te afstandelijk. Maar 

met die vaste inhoud en met die vaste regelmaat verdween vaak ook het gebed. 

Blijkbaar heeft het gebed toch ook structuur nodig, een vaste regelmaat. 

 

Er is een oud joods verhaal dat dat mooi illustreert. Het gaat over een afgelegen 

stadje, waar één beroep ontbrak: ze hadden er geen klokkenmaker. Na verloop 

van tijd wist niemand meer precies hoe laat het was, want geen enkele klok liep 

nog op tijd. Toen besloten de meeste mensen hun klok maar niet meer op te 

winden. Dat had immers geen zin meer. Toch waren er die hun klok bleven 

opwinden. Op zekere dag kwam er een klokkenmaker langs en iedereen rende 

naar huis om zijn klok te halen. Maar wat bleek? Alleen de jaar in jaar uit 

opgewonden klokken waren nog te repareren. De andere waren een en al roest.  

Herhaaldelijk toont onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau aan dat er 

niet alleen door kerkgangers, maar ook door niet-kerkgangers en door niet 

uitgesproken gelovigen nog altijd veelvuldig gebeden wordt. Het gezegde ‘nood 



leert bidden’ blijkt nog steeds opgeld te doen. Bidden is dan een uiting van eigen 

onmacht, van het besef de zaak niet (meer) in eigen hand te hebben. Daar lijkt 

niets mis mee. Je zou het zelfs als een noodzakelijke stap in de volwassenwording 

van ieder mens kunnen zien: het besef zelf niet alles in de hand te hebben.  

Maar een vraaggebed kan gemakkelijk ontsporen en dan iets dwingends krijgen. 

Hoe vaak heb ik ook tijdens mijn predikantschap hier in Zandvoort niet horen 

zeggen: ‘We hebben gebeden en gebeden, dominee, maar het hielp niets. Toen 

zijn we er maar mee gestopt.’ God wordt dan als het ware voor het blok gezet. En 

als Hij niet doet, wat wij willen, kan Hij gaan. Want we willen zo graag weten 

waar we aan toe zijn. Maar ondertussen weten we ook dat we, als we dat willen 

weten, meestal van een koude kermis thuis komen. Want God is ‒ zo lazen we 

vanmorgen ‒ een verborgen God. Een God tot wie we pas in veel geduld en rust 

de ‘verborgen omgang’ vinden, zoals de psalmist dat in psalm 25 zo voorzichtig, 

zo subtiel, zegt.   

In ons gebed onderhandelen we niet met God, maar uiten we onze 

afhankelijkheid, relativeren we ons maakbaarheidsstreven en vertrouwen we ons 

toe aan een vertrouwenwekkende macht die de onze verre overstijgt. Ik ken mijn 

eigen levensplan niet en hoef dat ook niet te kennen. Zelfstandigheid en 

afhankelijkheid kunnen wel degelijk samengaan. Misschien is het wel ‒ zoals 

gezegd ‒ bij uitstek een uiting van volwassenheid om de grenzen van onze  

zelfstandigheid ook voortdurend in acht te nemen en met Paulus ook tegen onszelf 

te zeggen: ‘Wie denkt u dat u bent? Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken 

is? Alles is u geschonken. Dus waarom schept u dan op alsof u het zelf verworven 

hebt?’ (1 Kor. 4, 7)  

Dat lijkt een gezonde oproep tot bescheidenheid. Het hoort bij het gebed als een 

vorm van zelfrelativering. Iemand die zichzelf niet wil of kan relativeren, zal 



waarschijnlijk niet veel bidden. In een gebed ‘uiten’ we onszelf letterlijk. We 

treden naar buiten. Het is een uiting van ontvankelijkheid.   

In ons gebed breiden we onze belevingswereld uit tot God. God wordt erbij  

gehaald. Maar God komt ons nooit op een ondubbelzinnige wijze tegemoet. 

Eerder altijd op een dubbele manier, als de nabije én als de verre, als de bereikbare 

én als de onbereikbare, als degene voor wie we ons openen én als degene voor 

wie we ons afsluiten. We willen Zijn stem horen, maar toch eigenlijk ook niet. Zo 

gaat dat maar door. We zongen ervan uit dat lied van Muus Jacobse. ‘Gij weet 

het, ik ben bang voor U,/ ontwijk U en verlang naar U./ O ga niet aan mijn hart 

voor mij.’ 

Als de afstand te groot en de neiging ons af te sluiten te heftig wordt, dan verstomt 

het gebed. Maar als de afstand te klein wordt, dan valt God samen met onszelf en 

onze wereld en ontbreekt elk besef van distantie. Zo’n gebed is doorgaans niet om 

aan te horen. Het wordt dan al gauw veel te amicaal. Hoe we het ook wenden of 

keren, om te bidden zal er altijd een brug overgestoken moeten worden. En op een 

dergelijke brug ‒ zo kunnen we van de meest notoire bidders uit de Bijbel, de 

psalmschrijvers, leren ‒ vindt vaak een verandering van inzicht plaats. Een 

verandering van gevoelen.   

Eigenlijk is elk gebed een waagstuk. Elk mens wordt geacht zijn eigen speelruimte 

te kennen, maar realiseert zich tegelijkertijd dat hij aan veel dingen niets toe- of 

af- kan doen. Iemand die bidt, betreedt dat smalle terrein tussen ‘alles ligt vast’ 

en ‘niets ligt vast’. Als een mens alles zelf in de hand kon houden, zou hij niet 

bidden. En als hij niets in de hand kon houden en alles zou vastliggen, zou hij dat 

ook niet doen. Dat zou bidden ook geen zin hebben. 

Tussen die twee uitersten bewandelt een mens al biddend een smal pad. Op dat 

pad heben we ons in het gebed een bepaald taalgebruik aangeleerd. Het is het 

taalgebruik van het ‘och mocht het geschieden’, een taal die zich onderscheidt van 



het verlanglijstje dat we ten behoeve van cadeaus bij verjaardagen of jubilea aan 

potentiële schenkers overhandigen. Dan zeggen we dat we graag dit of dat zouden 

willen hebben. In een gebed hanteren we de ‘opdat’-vorm. We bidden opdat ons 

genezing ten deel zal vallen. Of we bidden opdat aan de gewelddadigheden waar 

ook maar ter wereld een einde zal komen. ‘Och mocht het geschieden’.  

Dat is inderdaad niet de stijl van een verlanglijstje. In het ‘opdat’ zit meer 

speelruimte dan in het rechtstreekse vragen. Het is minder dwingend. Het houdt 

rekening met andere overwegingen dan de onze. We geven in ons gebed een 

richting aan. Dat is soms een andere richting dan we aanvankelijk ‒ voordat we 

begonnen te bidden ‒ wilden. Niet voor niets houdt Jezus Petrus het beeld voor 

van het geleid worden in een richting waarheen je eigenlijk niet wilde (Joh. 21, 

18).   

Die bewegingsruimte past bij de overgave die eigen is aan het gebed. Zou die 

overgave er niet zijn, dan zou er ook geen sprake zijn van gebed. Het karakter van 

die overgave heeft Augustinus ‒ en daarmee wil ik vanochtend besluiten ‒ eens 

kernachtig verwoord in de volgende zinsnede: ‘Een mens bidt niet om God op de 

hoogte (van zijn situatie) te brengen, maar om zijn eigen leven op de (vereiste) 

hoogte te brengen.’  

Moge de Geest Gods ons helpen om die toonhoogte steeds maar weer te zoeken 

en te vinden. Amen.  


