Een boekje open
over bidden
Pinksternoveen Stadsdennenkerk
Harderwijk - 9 tot 19 mei 2013

Woord vooraf
Een Pinksternoveen is de periode van negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren… Zoals de discipelen in Jeruzalem in de
bovenzaal bijeen waren om te wachten op de uitstorting van de
Heilige Geest, zo mag de gemeente ook biddend dit mooie feest
tegemoet leven. Dit boekje schreef ik voor mijn wijkgemeente.
Maar ook anderen mag het wellicht tot zegen zijn.
Het kan zijn dat het al vele malen Pinksteren is geweest en dat
we best wel weten waar het om gaat. Maar het zal toch ook
steeds opnieuw Pinksteren in ons hart moeten worden. Het kerkelijk jaar zoals dat zich in de loop der eeuwen in het Christendom uitkristalliseerde is een wonder. Daarbij moet ik altijd
denken aan Mircea Eliade, die daar in zijn ‘Le sacré et le
profane’ een onnavolgbare definitie van geeft: “Elk religieus
feest, alle liturgische tijd is de reactualisering van een heilig
gebeuren dat in het verleden ‘in het begin’ plaatsgevonden
heeft.” Ik omschrijf het zelf vaak zo: Wat onze geloofswerkelijkheid in principe inhoudt, wordt uitgerold over de tijd, zodat
we het steeds opnieuw kunnen en mogen beleven. Onze feestkalender heeft een trinitarische opbouw. Kerst is het feest van
de Vader… Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn
Zoon gegeven heeft. Hetgeen niet zeggen wil dat Kerst niet óók
een feest van de Zoon en van de Geest is. Pasen is het feest van
de Zoon. Zijn sterven en opstanding. Hetgeen niet zeggen wil,
dat Pasen niet óók een feest is van de Vader en van de Geest.
En Pinksteren is het feest van de Geest. De heilswerkelijkheid
wordt ons deel (over ons uitgestort) en dat brengt ons tot de
ware humaniteit. Hetgeen niet zeggen wil… (vult u maar aan).
Ik wens u enig leesplezier en straks een gezegend Pinksterfeest.
Aad Woudenberg
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Hemelvaart – 9 mei
“En terwijl hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader… want (zei
hij) Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest
gedoopt worden.” (Handelingen 1:4,5)

“Op een lichte wolkenwagen, wordt de Heer van d’ aard gedragen, vaart hij op naar ’s hemels troon.” Dit oude liedje bij
het feest van Hemelvaart laat zien, dat we vandaag het feest
vieren van Jezus’ troonsbestijging. Dat belijden wij ook in het
Apostolicum – dat Jezus opgevaren is naar de hemel en nu zit
aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. We hebben
altijd wel veel aandacht voor de veertig dagen die aan Pasen
voorafgaan. Maar de veertig dagen na Pasen worden vaak vergeten. Die veertig dagen, die we nu afsluiten, waren nodig om
te leren zien dat Jezus Koning is.
De discipelen hebben het allemaal meegemaakt: De Goede
Vrijdag, de Paasmorgen, de verschijning van de levende Heer,
zijn glorie en overwinning. Maar nu moeten ze wachten. Dat is
ook passend. Ze kunnen toch moeilijk voor hun Koning uitlopen, hem voor de voeten lopen. Ze moeten wachten op zijn
instructie, op zijn dagorder. Hij zal duidelijk gaan maken wat er
nu gebeuren gaat.
We moeten nog negen dagen verdergaan totdat het Pinksteren is
op de vijftigste dag. Dat zal een tijd zijn van wachten. Het inwachten van de Pinkstergeest. Die zal gepaard aan vuur en wind
de gemeente aanzetten tot de grote tekenen van het Koninkrijk.
Dan gaat de kerkgeschiedenis zich ontrollen. Maar eerst moeten
we leren wachten. Dat doen we biddend. Een Pinksternoveen is
negen dagen van gebed. De Heilige Geest daalt alleen tot ons
neer als we hebben leren bidden en wachten.
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Dag 1 – 10 mei
De weg van het gebed
Er is geen krachtiger beeld voor het mensenleven dan dat van
de weg. Immers: Wij hebben allen onze eigen weg te gaan. Dat
die weg veelal zo kronkelig is, komt omdat we altijd achterom
zien en geen punt op de horizon nemen. Precies zoals de boer
uit de gelijkenis die de hand aan de ploeg slaat, maar geen rechte voren kan trekken omdat hij achter zich kijkt. Toen K.H.
Miskotte zijn artikelen over het gebed uit ‘In de Waagschaal’
gebundeld uitbracht, gaf hij daaraan de titel mee De weg van
het gebed. Die benadert volgens hem nog het beste het wezen
van het gebed en de gestalten waarin het zich voordoet.
Ons levensontwerp is vol kruispunten waarop wij min of meer
beslissende keuzen moeten maken. Het gaat niet zonder kaartlezen en de weg vragen. Zo men wil - het instellen van de Tom
- Tom. Er zijn eentonige stukken snelweg bij waarop je in slaap
dreigt te vallen. Soms moet je een bergpad nemen. Je raakt buiten adem. Soms heb je materiaalpech. Soms raak je verdwaald.
Ons leven lang moeten wij onszelf ontwerpen. Daar hebben we
soms aardigheid in en soms ontbreekt ons alle perspectief.
De vraag is nu: Gaan wij de levensweg alléén of is het een
twee-gesprek? Henoch wandelde met God staat er in de bijbel.
Ik stel me dat een beetje prozaïsch voor. Zoals twee dames die
een uurtje gaan nordic walken en intussen lekker ‘bijbeppen’.
Kun je er weer tegen… Henoch wandelde met God en wandelde ongemerkt de hemel binnen. En hij werd op aarde niet meer
gevonden.
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Dag 2 – 11 mei
Jezus. Het grote voorbeeld (Matth. 26:36-46)
Als wij onszelf christenen noemen, zeggen we daarmee tegelijk
dat Christus onze grote inspirator is. Dat zal dan ook zo zijn op
het vlak van het gebed. Hij leert ons niet alleen het volmaakte
gebed (het Onze Vader), maar leert ons ook hoe wij bidden
moeten. Zijn gebed in Getsemané is wat dat betreft een modelgebed.
De weg die Jezus moet gaan is zwaar – een mens té zwaar! Hij
zoekt God in het gebed. En zijn eerste vraag is: “Vader, laat het
voorbijgaan. Laat het overgaan. Ik wíl het niet. Ik kán het niet.”
Maar, voegt hij eraan toe: “Niet wat ik wil, maar wat U wilt, zal
geschieden.” Het is nodig om nogmaals te bidden. Bidden is per
slot van rekening het gaan van een weg met God. Nu klinken er
andere woorden: “Als het dan niet anders kan, Vader, uw wil
geschiede.” Alle goede dingen bestaan uit drie. Als Jezus voor
de derde keer gebeden heeft, zegt hij tegen zijn leerlingen:
“Staat op, laten we gaan.” Hoe angstig Jezus ook was, uit deze
woorden klinkt vastberadenheid. Niet de situatie is veranderd,
maar Jézus is veranderd. Hij is er klaar voor!
Waarom is dit bidden van de Here Jezus zo voorbeeldig? Dat is
zo, omdat Jezus eenswillend wordt met de Vader. Nu ik dit tik,
verschijnt er terstond een rood golflijntje onder het woord. De
spellingchecker herkent het niet. Maar mijn oma vroeger wel!
Het betekent, dat je ook op God moet blijven vertrouwen als het
anders loopt dan je gehoopt had. “Vader, ik begrijp het niet en
ik vind het zo moeilijk, maar uw wil geschiede. U vertrouw ik,
want U heeft mij lief.” We mogen van God wonderen verwachten zowaar Hij de levende God is! Maar het grootste wonder is
altijd nog dat mensen eenswillend worden met God.
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Mattheüs 26:36-46
36 Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane genoemd
werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ 37 Hij nam Petrus en de
twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde
worden, 38 zei hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij
waken.’ 39 Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat
het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’ 40 Hij liep terug naar de
leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie niet eens
één uur met mij waken? 41 Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen;
de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ 42 Voor de tweede maal liep hij
van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’ 43 Toen hij
terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand.
44 Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met
dezelfde woorden als daarvoor. 45 Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en
zei: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik
nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. 46 Sta op, laten we
gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij.’
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Dag 3 – 12 mei
Het Koninkrijk. Waar mag ik om bidden?
Gisteren ging het over de eenswillendheid met God. Sommigen
zien daarin een fatalistische levenshouding – vroom berusten in
je lot! Maar dat is een drogbeeld. Gelovigen willen niets liever
dan dat Gods Koninkrijk komt. Daar bidden zij dagelijks om
met de woorden van het Onze Vader: “Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede.” Aanvoegende wijs! Met andere woorden:
Laat het zo zijn.
Gods Koninkrijk is overal waar Jezus als Koning erkend wordt.
Dit bepaalt tegelijk het bidden van zijn onderdanen. We mogen
vrijmoedig vragen om alles wat met Gods Koninkrijk te maken
heeft. Dat is wat Jezus heeft laten zien bij zijn rondwandeling
op aarde: vrede en heil, gerechtigheid en heelheid, gezondheid
en genezing, vrijheid en zinvervulling. De bidder vraagt niet
lukraak alles aan God; hij legt zijn gebed langs de meetlat van
het Koninkrijk. En als we in het gebed weerstand ervaren is de
kans groot, dat we in dat opzicht niet helemaal ‘sporen’!
Als kleine jongen groeide ik op in een stadswijk van Rotterdam.
Een paar straten verderop woonde een jongen, die een trapauto
had. Je kon er helemaal inzitten en dat ding met pedalen
voortbewegen. Er zat een echt stuur op en een echte handrem.
Ik had er ook een stukje mee over de stoep mogen rijden. Toen
ik jarig werd, zette ik zo’n auto op mijn wensenlijstje en sprak
daarover een gebedje uit. Na een paar dagen werd mij
vriendelijk doch beslist meegedeeld dat ik wel iets moois zou
krijgen, maar niet die auto. Veel te duur (Het werden rolschaatsen…) Enige tijd later werd er in de kerk gecollecteerd voor een
zendeling/arts in Afrika. Hij had een auto nodig. Dan kon hij
zijn werkterrein vergroten. De gemeente bracht ijverig het geld
7

bijeen. Ook mijn ouders droegen fors bij. “Waarom hij wel…”
chagrijnde ik onder het avondeten. Het is al lang geleden, maar
ik herinner me nog dat mijn vader zijn bestek neerlegde en tijd
nam voor een opvoedkundig gesprekje.
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Dag 4 – 13 mei
De zonde. Wanneer God niet luisteren wil.
Toen zeide de Here tot Jozua: Sta toch op; Wat lig je daar op je
aangezicht. Israël heeft gezondigd… (Jozua 7:10,11a)
Geweldig zoals dat gegaan was! Die rondgang zeven maal rond
Jericho. En toen vielen de muren. De overwinning was aan
Gods volk. Kanaän lag voor hen open. Jozua is een gevierd
man. Er staat aan het slot van Jozua 6 “En de Here stond hem
bij en zijn roem ging door het hele land.” Maar nu zijn de Israëlieten op de vlucht gejaagd door de inwoners van Ai. En er zijn
doden gevallen. Jozua werpt zich op de grond voor de ark en
bidt tot de Here en de oudsten van het volk met hem. “Waarom
toch?” Ze scheuren hun kleren en gooien stof op hun hoofd als
teken van spijt en rouw. Zo houden ze dat tot de avond vol.
Maar het lijkt wel alsof God niet luisteren wil. Hij zegt tegen
Jozua: “Wat lig je daar op je gezicht! Sta op. Israël heeft gezondigd.” Dat is klare taal. Houd maar op met bidden. Ga eerst
maar eens orde op zaken stellen. Het duurt niet lang of daar
blijkt wat er gebeurd is. Achan heeft zilver en goud weggenomen van de buit die aan de Here toebehoorde en dat in zijn tent
begraven. Wat een egoïst. Dat moet eerst rechtgezet. Pas dan
wil God weer luisteren naar het gebed.
Hebben we dat ook wel eens? Je hebt het gewoon verprutst. Je
hebt het willens en wetens verkeerd gedaan. Omdat het in je
voordeel was of gewoon omdat je er de pest in had. En als het
dan een puinhoop geworden is en je wilt je handen vouwen –
dan zegt God: “Nu eigenlijk liever even niet!” Ruim eerst de
rommel maar op. Dan mag je terugkomen.
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Gij badt op enen berg alleen,
en… Jesu, ik en vind er geen
waar ‘k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden:
de wereld wilt mij achterna,
alwaar ik ga
of sta
of ooit mijn ogen sla;
en arm als ik is er geen,
geen een,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijne, en niet gewagen kan
hoe zeer het doet!
O leer mij, arme dwaas,
hoe dat ik bidden moet!
(Guido Gezelle)
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Een extraatje bij dag 4 (gebedshoudingen)
Omdat het even schrikken was bij dat verhaal over Jozua volgt
hier nog wat om het goed te maken. Jozua wierp zich op de
grond. Hij zal daar voor de ark gelegen hebben. Dat is nu niet
onze meest favoriete houding om te bidden. Het is een gebaar
van totale onderwerping aan God. Ik ken die houding eigenlijk
alleen van de diaken-, priester- en bisschopswijding in de
Rooms Katholieke Kerk - de zgn. ‘prosternatie’ of aanbidding.
De wijdeling gaat daarbij plat op de grond liggen voor het
altaar, iets wat de betrokkene niet vlug vergeten zal.
In de Bijbelse tijd werden er tijdens het bidden geen handen
gevouwen en ogen gesloten. Wel is er sprake van knielen en
neerbuigen (Ex. 34:8). Dat deed men overigens ook tegenover
hoogwaardigheidsbekleders. De meest gebruikelijke houding
om te bidden, was de orantehouding. Orare is bidden in het
Latijn. De bidder spreidt de armen uit naar omhoog en kijkt
naar de hemel. De handpalmen open naar boven gericht. We
hebben onze handen vaak vol aan alle moeite en zorg. We
heffen het op tot God. We mogen het bij Hem laten. En Hij laat
ons niet met lege handen staan; hij vult ze met zijn gaven, zijn
zegen. Dat deze houding ook nog gebruikelijk was in de vroegchristelijke tijd blijkt uit de muurschilderingen in de catacomben te Rome. Daar zijn afbeeldingen te vinden van bidders in
orantehouding. De bidder in orantehouding heeft de ogen open.
Hij kijkt naar de hemel. Daar is God. De mensen in Bijbelse
tijden hadden weet van drie hemelen. De eerste was de wolkenhemel, de tweede de sterrenhemel en de derde (de hemel der
hemelen) daarboven was de woonplaats van God.
Abraham kon eens niet slapen en liep zijn tent uit. Hij lag toch
maar te woelen. En Sara had gezegd: “Lig nu eens stil”. Buiten
kon je een speld horen vallen en de sterren aan die oude ooster11

se hemel flonkerden boven zijn hoofd. Maar Abraham ziet die
schoonheid niet. Hij loopt heen en weer en is wanhopig, want
hij heeft geen zoon en erfgenaam. Aan wie moet hij al zijn
rijkdom nalaten en wie zal er straks voor hem zorgen als hij oud
is? De oudedagsvoorziening. In uiterste nood neemt hij de
orantehouding aan. Hij kijkt omhoog en stort zijn hart uit. Dan
ziet hij plotseling de sterrenpracht aan de hemel en God zegt
tegen hem. “Abraham, zo talrijk als de sterren daar, zo talrijk
zal jouw nageslacht zijn.” Hij wordt rustig en vertrouwt op
God. Hij gaat zijn tent weer in. Hij kruipt naast Sara en valt in
slaap. Hij slaapt de slaap der gerusten.
Bidden met je handen samen is van recenter datum. Om precies
te zijn doen we dat sinds ± 800 na Christus. Dat was de tijd van
Karel de Grote. Hij was de leenheer en gaf rijksgebieden uit
handen aan zijn leenmannen. Verdeel en heers! Daarbij hoorde
een plechtigheid. De leenman moest zijn handen vouwen en die
leggen in de handen van Karel de Grote. Daarbij moest hij
trouw beloven aan zijn vorst en sprak daarbij uit, dat hij met
zijn handen nooit iets anders zou doen, dan Karel gewild zou
hebben. De Christenen hebben dat zo mooi gevonden, dat ze het
in hun gebedspraktijk hebben geïntegreerd. Bidden met
gevouwen handen is dus pas zo’n 1200 jaar in zwang en zeer
beslist een buiten-Bijbels gebruik. Het sluiten van ogen komt
daarbij als een middel dat de concentratie op God verhoogt.
Hoe u bidden wilt, moet u zelf weten. Het mag met open ogen
en met gesloten ogen, met geheven en met gevouwen handen.
Het mag zittend (nog het minst liturgisch…), staand, geknield
of liggend. Dat laatste is overigens vaak niet uit weelde, want
als mensen erbij neervallen is de nood vaak hoog. Zelf prefereer
ik een knielbank. Die heb ik dan ook op mijn studeerkamer
staan.
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De orante uit de catacombe van Priscilla, Rome
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Dag 5 – 14 mei
Onze Vader. God kent ons als zijn kinderen
Een van de belangrijkste dingen die Jezus ons geleerd heeft, is
het gebruik van de Vadernaam. Niet, dat dit in het Oude Testament geheel onbekend was; we kennen allen de mooie woorden
uit Psalm 103 waar staat dat God zich als een vader ontfermt
over wie hem vrezen. Maar Jezus maakt er een consequent en
systematisch gebruik van.
Daarmee komt onze verhouding tot God in een geweldig mooi
perspectief te staan. We zijn voor hem als kinderen. En dat is
maar goed ook, want wat heb je aan een God, die ons niet persoonlijk kent en liefheeft. Sommigen geloven niet meer in een
persoonlijke God. Daarom hebben ze het over ‘de Eeuwige’ of
ze stellen zich een bovenmenselijke macht of kracht voor.
Blijkbaar is het nodig om het steeds weer opnieuw uit te leggen:
Wíj zijn menselijk en persoonlijk en daarom kunnen wij ons
God niet anders voorstellen dan mensvormig en persoonlijk.
Maar… dat is Góds probleem niet. Dat is óns probleem, omdat
wij nu eenmaal te klein en te beperkt zijn om Hem te kunnen
(om)vatten en te bevatten. We mogen blij zijn, dat God
menselijk naar ons toegekomen is (Jezus) en ons menselijk
toegesproken heeft (Zijn Woord), anders hadden we niets van
Hem vernomen. God past zich aan (accomodeert).
Als wij in het gebed dus spreken tot God, mogen we ervan uit
gaan dat Hij ons hoort en ons persoonlijk kent, zoals een vader
zijn kinderen kent. Hebt u verleerd om tot God als tot uw Vader
te spreken? Heeft u het geloof zo ver geproblematiseerd, dat u
het niet meer kunt? Dan dient u te komen tot een tweede naïviteit, ook wel genoemd een tweede ‘primitiviteit’. U moet weer
argeloos ‘Vader in de hemel’ leren zeggen, zoals vroeger toen u
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als kind leerde bidden. We hebben nu eenmaal het Vadersymbool nodig, anders zou God te groot zijn voor ons mensen.
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Dag 6 – 15 mei
Valkuilen in de weg; Gevaren bij het bidden
Luther was een groot theoloog en een groot mensenkenner. Hij
had heel goed door hoe onze werkelijkheid in elkaar zit. Hij
wist dat op zichzelf goede dingen in hun tegendeel gaan verkeren als ze overdreven worden. Ik bedoel maar dit: Als je een
schroef in het hout draait en hij zit vast, dan is dat mooi. Maar
als je hem dan nog vaster draait, draait hij het hout kapot en zit
hij weer los. Zo zit onze werkelijkheid in elkaar! De letterlijke
vertaling van perversie is ‘te ver gegaan’ (per = doorheen en
vertere is draaien, drijven). Je zit er dus doorheen! Sex is mooi,
maar als je als vrouw een halsbandje draagt met ring als teken
van onderdanigheid is het goed mis. Dat is een perversie.
Honden dragen halsbanden. Er is een leuke oude uitdrukking
die we niet meer gebruiken. Iets doen, dat het een aard heeft.
Zingen dat het een aard heeft. Studeren dat het een aard heeft.
Maar als je het gezonde evenwicht kwijt bent, ligt de ontaarding
op de loer. Een mens kan niet altijd zingen en niet altijd
studeren.
Aangezien geloven en bidden zaken zijn uit onze werkelijkheid,
ligt ook daar de ontaarding op de loer. Er kan sprake zijn van
een overspannen geloof. En je kunt op een ongezonde manier
bidden. Zo zit de werkelijkheid en ook die van ons geloof nu
eenmaal in elkaar. Luther heeft dat haarscherp aangevoeld en
sprak in dat verband over de NIEUWE WET (lex nova). De
Here Jezus haalt ons onder de wet vandaan, zodat we niet
langer slaven zouden zijn. Nu moeten we echter niet doorschieten en opnieuw slaven worden, maar dan aan de andere
kant. Je zou het zo kunnen zien: Jezus helpt ons op het paard en
de duivel helpt ons er overheen (…geeft ons een zetje na. Ha
Ha…)
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Maar nu praktisch: Is er ook een ontaarding van het gebed?
Jawel hoor! Je kunt bijvoorbeeld een uur achter elkaar bidden
en dan denken dat dit beter helpt dan een kort en welgemeend
gebed. Dat is een ontaarding. Er is een nieuwe wet ingeslopen.
Je verwacht het niet langer van God, maar van de klok. Je kunt
een ketting van bidders maken. Je kunt met duizend mensen
tegelijk willen bidden. Je kunt het zoeken in je eigen werkheiligheid en precisie zoals de Farizeeër uit Lukas 18. Je kunt
spreken over een gebedsfront en over ‘spiritual warfare’. Je
kunt het zoeken in eigen vroomheid en in onthouding. Het kan
allemaal worden tot een nieuwe wet. Dat is tegelijk de reden
waarom de Reformatie het vasten weliswaar niet afgewezen,
maar dan toch zeker niet aangemoedigd heeft. Vasten heeft wel
heel sterk de neiging om (na veertig dagen…) te worden neergezet als een eigen prestatie en dus als een nieuwe wet.
De weg van het gebed. Jawel. Bidden is het gaan van een weg.
Maar in die weg zijn valkuilen. Laten we op onze hoede zijn.
God heeft ons een buitengewoon precies instrument gegeven
om te weten en te meten waar de grens ligt tussen gezond en
ongezond bidden. Dat is de bijstand van Zijn Heilige Geest.
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Dag 7 – 16 mei
Ora et labora. Bid en werk
De nieuwe paus mag zich dan genoemd hebben naar Franciscus
van Assisi, maar hoe sympathiek is deze stichter van de orde
der Franciscanen ons eigenlijk? Hij huldigde het armoedeideaal. De franciscaner monnik gaat rond met een bedelnap en
wordt door de gemeenschap onderhouden. Daar tegenover stelt
hij een kloosterbestaan van radicale navolging van Christus ten
dienste van de naaste. Benedictus van Nursia was echter van
mening, dat de monniken in hun eigen levensbehoeften moesten
voorzien. Daarnaar verwijst het ‘ora et labora’ (bid en werk),
dat overigens niet letterlijk zo in de orderegel te vinden is. Dit
bekende woord komt dus niet, zoals sommigen denken, uit de
bijbel! Eerlijk gezegd is Benedictus mij sympathieker dan
Franciscus.
Het ‘ora et labora’ wordt vaak betrokken op het gebed. We
dienen een goede zaak door ervoor te bidden en eraan te werken. (Alweer) Luther heeft eens gezegd: “Bidt alsof het alleen
van God afhangt en werkt alsof het alleen van u afhangt!” Een
prachtig woord. Tenminste… ik heb daar veel steun aan. Het is
niet zo, dat God het voor 50% in orde maakt en dat wij met een
beetje geluk en goede wil de andere 50% er tegenaan leggen.
Het is altijd voor 100% Gods werk én ook voor 100% ons werk.
We mogen dus nooit het gebed in mindering brengen op onze
inzet voor een goede zaak. Wij herinneren God aan zijn
beloften, maar doen er intussen zelf alles aan. Als iemand beter
wordt, danken we God, maar we bedanken ook de dokter. En
als iets niet lukt en de zegen blijft uit, dan is het niet zo dat God
ons vergeten heeft. Hij is er voor 100% bij betrokken, maar zijn
wegen en gedachten zijn hoger dan de onze (Jesaja 55:8,9).
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Dag 8 – 17 mei
Een woord van de Here? Paulus en de broeders
Je hoort wel eens zeggen: ‘Ik heb een woord van de Here ontvangen’. Het kan zijn dat mensen een droom hebben gehad of
een visioen, een extatische ervaring. Er zijn mensen die visueel
zijn ingesteld en er zijn er die auditief zijn ingesteld. De een ziet
altijd iets en de ander hoort altijd iets. Laten we het erop houden
dat er in mensen een overtuiging kan groeien of zeer plotseling
postvatten, die van God komt en dat God gebruik wil maken
van onze persoonlijke gedisponeerdheid.
Nu moeten we daar wel een beetje voorzichtig mee zijn! Een
‘goeie gereformeerde’ zou vroeger zeggen: God openbaart zich
aan ons middellijk (door middel van) zijn Heilige Woord. Hij
kan zich ook on-middellijk aan ons meedelen, máár… dat doet
Hij als regel niet. Het is wel duidelijk waarom de gereformeerde
vaderen zo voorzichtig waren met ‘een woord van de Here’.
Wie garandeert mij dat? Wie garandeert mij, dat mijn overtuiging van God komt? Het kan ook de neerslag zijn van mijn
eigen verlangens. De wens is de vader van de gedachte. Is mijn
hartenwens ook ingegeven door Heilige Geest?
Omdat alle goede dingen uit drie bestaan, geef ik hier drie
vuistregels, die nodig zijn bij een evenwichtige geloofs- en
gebedspraktijk.
1. Bidt met uw handen op de bijbel. Lees altijd eerst uit de
Bijbel voor u gaat bidden of laat op uw gebed een lezing
volgen. Alweer die gereformeerde vaderen hebben ons netjes met twee woorden leren spreken. Zij sloegen een accolade voor Woord en Geest. Gods Woord blijft voor ons een
dode letter als de werking van de Heilige Geest daar niet
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bijkomt. Daarom bidden we altijd om de verlichting met de
Heilige Geest in de kerkdienst. Dat zouden we ook persoonlijk thuis moeten doen! Maar het omgekeerde is ook waar.
Wat de Geest ons leert kan nooit in tegenspraak zijn met de
Bijbel waarvan Christus het midden is. Daarom is het lezen
van de Bijbel voor de bidder absoluut noodzakelijk. Het behoedt ons voor buiksprekerij en G(g!)eestdrijverij.
2. Heeft u een woord van de Here ontvangen, vraag dan aan de
broeders en zusters uit de gemeente wat zij ervan vinden.
Lees daarbij Handelingen 16:9 en 10. Daar krijgt Paulus ’s
nachts een visioen om vanuit Turkije over te steken naar
Griekenland. Het eerste dat hij vervolgens doet is er met
zijn reisgenoten over praten. En dan vertelt Lukas in vers
10: “Wij maakten eruit op dat God ons had geroepen om
hun (de Grieken) het evangelie te verkondigen.” Pas dan
vertrekken ze! Paulus drijft zijn zin niet door. Hij weet, dat
ook zijn broeders de Geest hebben ontvangen.
3. De derde en laatste vuistregel: Bent u er in uw hart van
verzekerd dat God u duidelijkheid gegeven heeft en heeft u
dat getoetst aan de Bijbel en besproken in de kring… dank
dan de Here en ga vrijmoedig op weg in het vertrouwen dat
Hij u zegenen zal.
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Dag 9 – 18 mei (1)
Voorbeden doen. Een priesterlijke taak
Toen de Israëlieten door de woestijn trokken, woonden ze in
tenten. Die stonden opgesteld rondom het tentheiligdom, de
tabernakel. Aan elk van de vier zijden drie stammen. God
woonde dus in het midden van zijn volk. Daar in de tent, in het
Heilige, stond een altaar van ongeveer een meter hoog en een
halve meter in het vierkant. Het was met goud overtrokken en
mooi versierd. Dat was het reukofferaltaar. De dienstdoende
priester kwam daar ’s morgens en ’s avonds om als voorbidder
namens het hele volk de gebeden tot God op te zenden. Als hij
dat gedaan had, ging hij naar buiten en legde de zegen van de
Here op het volk. Wat een schone taak! Ik ben mij daar altijd in
meer of mindere mate van bewust als ik op zondag na de preek
bij de ‘dienst der offeranden’ de gebeden mag zeggen in het
grote dankgebed namens de hele gemeente.
Nu is liturgie een heilig spel en moet dus gespeeld worden. Wat
was de bedoeling van dat reukofferaltaar? De priester ontstak
daarop een weinig wierook. Honderden jaren geleden heette dat
in onze streken nog wij-rook. Rook die je aan de Here wijdt.
Die rook rook (riekte…) heerlijk en kringelde op naar omhoog.
Dit leert ons twee dingen over het gebed. In de eerste plaats dit:
Het gebed stijgt op tot God. Nu weten wij tegenwoordig allemaal dat God niet ‘boven’ is. Toch wijzen we vaak met onze
vinger omhoog. Dat is een ruimtelijke symboliek om aan te
duiden waar God is. Zo zeggen we ook: “O Heilige Geest, daal
tot ons neer.” Als iemand daar moeilijk over doet, zegt u gewoon dat de hemel geen plaatsbepaling is, maar een kwaliteit!
Omdat wij tijd-ruimtelijke wezens zijn moet God ‘ergens’ zijn.
God op Zijn beurt gaat echter al onze categorieën te boven en te
buiten! In de tweede plaats dient ons gebed aangenaam te zijn
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voor God. Ons gebed moet – om het nu maar eens zo te zeggen
– lekker ruiken. Je kunt zomaar niet alles zeggen tegen God. Hij
is je vriendje niet! Hij mag dan je Vader zijn, maar Hij is wel in
de hemel. De songtekst van Opwekking 581 (Til mij op) durft
nogal als daar gezongen wordt: “…als een kind bij de vader op
schoot”. Ik weet wel, het is tegenwoordig niet meer zo populair
om te spreken over Gods heiligheid. Toch mogen we daar wel
weer eens aan herinnerd worden. We kunnen en mogen niet
naderen tot God dan met de meest grote eerbied. Onaangenaam
voor God is het ook als we allerlei dingen vragen, die niet met
zijn Koninkrijk te maken hebben (zie boven - meditatie dag 3).
Onaangenaam voor God is het als we alleen maar wat te vragen
hebben en als de dankzegging en de lofprijzing achterwege
blijven. Mij werd als kleine jongen geleerd, dat we het gebed
altijd beginnen moeten met: “Wij danken U… / Ik dank U…”
Dit om te voorkomen dat we het zouden vergeten. Er is altijd
reden om God te danken, zelfs als er iets ergs gebeurd is: “Here,
wij danken U, dat we juist nu bij U mogen komen.” Al is het
alleen maar dát. Onaangenaam voor God is het ook als we bij
het bidden alleen maar aan onszelf denken. Die priester in het
Heilige stond niet alleen maar aan zichzelf te denken; hij bad
voor het volk. We gaan het meest op Jezus te lijken, waar we
beginnen te bidden voor die ander, voor de wereld in nood, voor
de medemens, die geen eten heeft of een glas water nodig heeft,
of gevangen zit of zichzelf en haar kinderen niet fatsoenlijk
kleden kan (Matth. 25). Pas als we zo leren bidden zal daar de
blijde herkenning zijn bij Jezus, dat hij een broeder of zuster
voor zich ziet. Laat uw gebed aangenaam zijn voor God! Zoals
de dichter van de psalm (141:2) “Laat mijn gebed als een
reukoffer voor uw aangezicht staan.” Er is een tijd geweest dat
er priesters en leken waren. Toen kwam de Reformatie en
leerde o.a. Calvijn ons dat er ook zoiets is als een algemeen
priesterschap van de gelovigen. We zijn allemaal een beetje
priester als we voorbede doen voor anderen.
22

het reukofferaltaar
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Dag 9 – 18 mei (2)
De binnenkamer. Voor de filosofen onder ons
Henri Nouwen die ooit hoogleraar spiritualiteit was aan Harvard Divinity School, maakte onderscheid tussen loneliness en
solitude. Wij hebben het dan over eenzaamheid en alleen zijn.
Eenzaamheid daar voelt een mens zich ongelukkig bij. Maar het
is absoluut nodig om ook eens alleen te zijn. De Here Jezus gaat
ons daarin voor. Hij wilde alleen zijn om zijn hemelse Vader te
ontmoeten (Marcus 1:35). Toen Koningin Wilhelmina destijds
haar memoires schreef, speelde ze heel subtiel met de woorden
en gaf daaraan de titel mee: Eenzaam maar niet alleen. Wij zijn
benieuwd naar de biografie van prinses Beatrix.
De grote theoloog / filosoof Paul Tillich, die ook ooit eens doceerde in Harvard (als university professor), heeft gewezen op
een fundamentele spanning in het mensenleven: De spanning
‘individualisatie - participatie’. Tussen die polen voltrekt zich
ons leven. Je kunt je terugtrekken op jezelf, maar de andere
pool blijft trekken. Hoe meer je dat doet, hoe groter die spanning. Je kunt ook de kant opgaan van het deel–hebben-aan, het
gemeenschap zoeken, de participatie. Maar ook hier geldt: naarmate je eraan toegeeft, loop de spanning op. Aan beide kanten
van de glijdende schaal is er sprake van persoonlijkheidsverlies.
Wie alleen maar opgaat in de gemeenschap verliest zijn eigen
‘ik’ (Kan een vluchtweg zijn). Wie zich in zichzelf terugtrekt
verliest ook zichzelf, want we zijn pas iemand als de ander ons
noemt bij onze naam. Wij zullen altijd in deze spanning blijven
staan. Zonder die spanning is er geen leven. Zonder spanning
loopt er geen stroom en staat het motortje stil.
Het is niet zo, dat God zich alleen laat vinden als je alléén bent.
Hij deelt zich ook aan ons mee in de kring. Het kan zijn dat de
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mensen zoveel van je aandacht gevraagd en gekregen hebben,
dat je hoognodig alleen moet zijn. Dat is de achtergrond van
Marcus 1:35. Leest het maar eens na in de context van het vers.
Hoe menselijk is Jezus hier. Hoe herkenbaar! Maar het kan ook
zijn dat je volstrekt aan het eind gekomen bent met jezelf, dat je
geen woorden meer vindt en jezelf niet meer ontwerpen kunt.
Hoe goed is het dan, dat daar de gemeenschap der heiligen is,
de gemeente, de kring. Daar kan God zich ook aan ons meedelen. In Handelingen 12:12 zijn er veel gemeenteleden in het
huis van Maria, de moeder van de evangelist Marcus. Er is
grote nood. Jacobus, de broer van Johannes is door Herodes om
het leven gebracht en nu zit ook Petrus in de gevangenis. De
gelovigen kunnen het alléén niet meer aan. Ze zoeken de
gemeenschap en zijn in gebed. En God openbaart zijn kracht!
Maar nu is daar iets wat sommigen niet aardig zullen vinden.
En toch begin ik er over. De Here Jezus heeft het in Matth. 5:6
over de binnenkamer. “Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw
binnenkamer, sluit uw deur en bidt tot uw vader in het verborgene.” In de binnenkamer bidden we in de eerste persoon enkelvoud (ik). In de kring daarentegen bidden we in het meervoud
(wij). De aanhef van ons ‘model-gebed voor samen’ staat ook in
het meervoud: Onze Vader! Het gaat niet aan om anderen in
jouw binnenkamer te laten kijken als je samen bidt. En dat geldt
al helemaal niet voor de meest individuele expressie van een
‘intieme’ relatie tot God – de tongentaal. Daarvan zegt Paulus
duidelijk en onverkort: Houd dat maar liever voor jezelf.

●

●

ik

wij
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Pinksteren 19 mei
De Geest bidt met ons mee
“…maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.” (Romeinen 8:26)
Het is vandaag Pinksteren. Daar loopt het dus allemaal op uit,
dat we op eigen wieken gaan, gedragen door de Geest. Er zijn
veel namen voor de Heilige Geest. Bijvoorbeeld de Parakleet,
de Trooster, de Heiligmaker, de Bruggenbouwer, de Herschepper, het Onderpand… Aan het eind van ons Pinksternoveen bedenken we dat de Heilige Geest ook met ons meebidt.
Er is zo heel veel nood om ons heen. Wij willen staan in de
dienst der verzoening, in de dienst der bevrijding, in de dienst
der genezing. Wij weten dat daarbij het gebed steeds weer
nodig is. Alleen de Geest kan ons de ogen openen voor het perspectief van het Koninkrijk. Alleen de Geest kan onze mond
openen voor een profetisch woord. Alleen de Geest zet ons aan
tot een écht priesterlijk gebed.
Soms wordt het ons te veel. We staan sprakeloos. Ons bidden
wordt woordeloos. We weten het ook niet meer. Maar dan komt
de Geest van Christus ons te hulp en bidt in ons en met ons mee
met onuitsprekelijke verzuchtingen. De Geest pleit voor ons totdat God al zijn beloften aan ons heeft waargemaakt. We staan
er niet alléén voor. God onze grote Bondgenoot gaat mét ons,
totdat Zijn grote Sabbat gekomen zal zijn.
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