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O.M.A. 26 september 2018   Thema van deze week: 

Doen en worden in plaats van bidden en te wensen 

Aanhef: 

 

Inleiding 

Doen en worden in plaats van bidden en wensen. Wat is dat nou weer voor een titel? 

Een campagne tegen onnodig bidden en wensen en ter promotie van iets doen en wat te worden? 

Laat ik als eerst de onrust wegnemen door te zeggen dat bidden helpt en dat je dat nooit vaak 

genoeg kunt doen. En iets te wensen hebben is ook goed het geeft je een focus om je wens in 

vervulling te laten gaan. 

Maar wat moeten we dan doen in plaats van er alleen maar voor te bidden en wat moeten we 

worden in plaats van alleen maar iets te wensen? 

In de lezing kom ik dezelfde tekst tegen die ik in mijn vorige bijdrage heb gebruikt maar dan niet de 

versie volgens Marcus maar die van Lucas. 

Jezus zend zijn discipelen op weg om het Rijk Gods te verkondigen. Moeten wij ook niet op weg gaan 

en wat gaan doen en wat gaan we worden zoals Jezus zijn discipelen opdraagt? Helpers, doeners, 

troosters, genezers, aanpakkers, ondersteuners, gevers. 

Ik vertelde een paar weken geleden ergens dat ik het op dat moment even niet breed had, mijn 

rekeningen bijna op nul stonden en zat te wachten op een verlate uitbetaling. Hoe ik erop kwam 

weet ik niet, het gesprek liep kennelijk die kat op.  

Ik was dan ook zwaar ontroert toen ik de volgende dag een anonieme envelop in mijn brievenbus 

vond met een briefje van 20 erin. Dat, dat is wat Jezus bedoeld. Dat is wat doen en ik weet zeker dat 

die persoon dit ook vaker doet.  
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77 God, U bent liefde 
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Lezing uit Lucas 9 vers 1 tot 6 

In die tijd riep Jezus de twaalf bijeen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en de 

kracht om ziekten te genezen. 

Daarop zond Hij hen uit om het Rijk Gods te verkondigen en genezingen te verrichten. 

En Hij vermaande hen: 'Neemt niets mee voor onderweg: geen stok, geen reiszak, geen voedsel 

en geen geld; niemand van u mag dubbele kleding hebben. 

Als ge een huis binnengaat, moet ge daar blijven en vandaar weer afreizen. 

Als men u ergens niet ontvangt, verlaat dan die stad en schudt het stof van uw voeten, als een 

getuigenis tegen hen.' 

Toen gingen ze op weg en trokken van dorp tot dorp, terwijl zij overal de Blijde Boodschap 

verkondigden en genezingen verrichtten. 

80  Behütte mich Gott 

 

Overweging 

September is weer bijna voorbij. Met Prinsjesdag en de Algemene Beschouwingen waarbij kabinet en 

parlement hun wensenlijstjes hebben kunnen uitwisselen. Ook de Vredesweek is weer voorbij 

waarbij aandacht is geweest voor vredelievende projecten wereldwijd en gebeden is voor meer 

vrede in de wereld. 

En misschien heb je zelf wensen. Sinterklaas en Kerst komen er tenslotte weer aan. De zakken met 

kruidnootjes en de chocoladeletters liggen je alweer een tijdje in de schappen aan te kijken. Of heb je 

andere wensen? Van die wensen waar geen Goedheiligman (of diens verlate versie Sante Claus) aan 

te pas zal komen. Wensen die zo groot of klein zijn dat jij ze niet uitspreekt maar wel in stilte voor 

bidt.  

Bidden doen we vaker. Al noemen we het geen bidden meer maar stilstaan, soms bij een herkenbare 

herdenkingsplek. Waarbij we een kaarsje aansteken of iets achterlaten. Zoals we allemaal, denk ik, 

gebeden hebben en in ieder geval stil hebben gestaan voor de slachtoffers en hun naaste familie van 

het fietskar drama in Oss-West. 

En dan komt steevast de vraag op die ons gelovigen bezig houdt: Had God dit niet kunnen 

voorkomen? Waarom doet hij niets aan oorlog en leed, honger en ongelijkheid, vooroordelen, 

onrecht en wanhoop in de wereld?  
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Ik denk dat wij dat zelf in de hand hebben. Wij maken het verschil. Wij kunnen in actie komen en 

actief worden om misstanden tegen te gaan. Ook al is het maar klein en eenvoudig en lijkt het 

onbenullig: Het doet er toe. Jou doen zet een hele gang van gebeurtenissen in beweging.  

Ik sluit af met een tekst van rabbi Jack Riemer geciteerd door Harold Kushner in ‘Als het kwaad goede 

mensen treft’ en het eind bewerkt door Hanneke Pors. 

We kunnen U niet domweg bidden, God,  
om aan de oorlog een einde te maken.  
Want wij weten dat U de wereld zo gemaakt hebt  
dat de mens zijn eigen weg naar de vrede moet vinden,  
bij zichzelf en bij zijn naaste.  
 
Wij kunnen U niet domweg bidden, God,  
om een eind te maken aan de hongersnood.  
Want U hebt ons de middelen al gegeven  
om de hele wereld van voedsel te voorzien,  
als we er maar een wijs gebruik van maken.  

 

We kunnen U niet domweg bidden, God,  
om vooroordelen uit te roeien,  
want U hebt ons al ogen gegeven  
om in ieder mens het goede te zien,  
als we er maar een juist gebruik van maken.  
 
We kunnen U niet domweg bidden, God,  
om een eind te maken aan de wanhoop,  
want U hebt ons de macht al gegeven  
om weer hoop te schenken,  
als we die macht maar rechtvaardig gebruiken.  
 
Daarom bidden we U in plaats daarvan, God,  
om kracht, vastberadenheid en een sterke wil,  
om te doen, in plaats van alleen maar te bidden,  
om te worden, in plaats van alleen maar te wensen.  

 

62 Tu sei sorgente viva  
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Stilte 

Voorbeden telkens afgesloten met de acclamatie:  

117 Gospodi 

 

1. Heer God, wij bidden U voor kracht, vastberadenheid en een sterke wil om te doen in 

plaats van alleen maar te bidden. 

Laat ons zingend bidden: 

 

2. Heer God, wij bidden U voor kracht, vastberadenheid en een sterke wil om te worden in 

plaats van alleen maar te wensen. 

Laat ons zingend bidden: 

Eind: Heer God, luister naar de stilte in ons hart. Verhoor de gebeden die hier niet zijn 

uitgesproken maar op onze lippen branden. 

Laten voor al deze stille wensen nog één keer zingen: 

Onze vader (uit het Aramees vertaald) 

Bron van Zijn, 

die ik ontmoet in wat mij ontroert, 

Ik geef U een naam 

opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven 

Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig. 

Vestig Uw rijk van eenheid nu, 

Uw enige verlangen 

handelt dan samen met het onze. 

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht. 

Maak de koorden van fouten los 

die ons vastbinden aan het verleden, 

opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 

Uit U wordt geboren: 

de alwerkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 

en het lied dat alles verfraait, 

en zich van eeuw tot  eeuw vernieuwt. 
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120 Il Signore ti ristora 

 

Slotgedachte 

Een oude indiaan geeft zijn kleinzoon onderricht over het leven. "Binnen in me is een gevecht aan de 

gang," zegt hij tegen de jongen, "het is een afschuwelijk gevecht tussen twee wolven. De ene wolf is 

slecht. Hij bestaat uit woede, jaloezie, verdriet, spijt, hebzucht, verwaandheid, zelfmedelijden, wrok, 

leugens en valse trots. De andere wolf is goed. Hij is vreugde, vrede, liefde, hoop, nederigheid, 

vriendelijkheid, medegevoel, vrijgevigheid, waarheid en geloof. Binnen in jou woedt dezelfde strijd, 

en dat is zo bij elke mens." De kleinzoon denkt daar even over na en vraagt dan: "Welke wolf zal het 

gevecht winnen?" De oude indiaan glimlacht en antwoordt eenvoudig: "Degene die jij te eten geeft."  

 
128 Jubelt und freut euch 

 

 

We verlaten in stilte de kerk. In de tuinzaal is er gelegenheid tot ontmoeting.  


