Oecumenisch Meditatief Avondgebed 10 augustus 2022
Thema:

‘Bidden’ en verhoord worden

Voorganger:

Fons Zandbelt

Aanhef (blz. 12):

Wees hier aanwezig

Inleiding
In ons wekelijks avondgebed speelt
‘gebed’, ‘bidden’, een grote rol
De gezangen zijn meestal gebeden,
waarin we God prijzen of danken
of om barmhartigheid vragen.
Maar bidden is ook: ‘God onze
noden voorleggen of Hem iets
vragen: vanwege de situatie van ons eigen leven en dat van anderen. Wij
noemen zulke beden ‘smeekbeden’.
Welnu, daarbij wil vanavond graag stilstaan, i.v.m. wat Jezus daarover
zegt in het Lukas-evangelie, dat ik straks zal voorlezen.
We zingen nu eerst ‘Als alles duister is’ - ook in dit lied roepen God om
hulp

Lied nr. 10:

Als alles duister is

Schriftlezing uit Lukas 11, 1-13 (over bidden)
Op een keer was Jezus ergens aan het bidden. Toen Hij ophield, zei een van zijn
leerlingen tot Hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals Johannes het ook aan zijn
leerlingen geleerd heeft’.
Hij sprak tot hen: ‘Wanneer ge bidt, zegt dan: Vader, uw naam worde geheiligd,
uw Rijk kome. Geef ons iedere dag ons dagelijks brood, en vergeef ons onze
zonden, want ook wij vergeven aan ieder die ons iets schuldig is. En leid ons niet
in bekoring.’.

Hij vervolgde: ‘Stel, iemand van u heeft een vriend. Midden in de nacht gaat hij
naar hem toe en zegt: Vriend, leen mij drie broden, want een vriend van mij is
van een reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. Zou die
ander van binnenuit dan antwoorden: Val mij niet lastig; de deur is al op slot en
mijn kinderen en ik liggen in bed; ik kan niet opstaan om het u te geven? Ik zeg
u, als hij niet opstaat en het hem geeft omdat hij zijn vriend is, zal hij toch
opstaan en hem geven al wat hij nodig heeft, om zijn onbescheiden aandringen.
Tot u zeg Ik hetzelfde: Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden;
klopt en er zal worden opengedaan. Want al wie vraagt verkrijgt; wie zoekt
vindt, en voor wie klopt doet men open. Is er soms onder u een Vader die zijn
zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt? Of als hij om vis vraagt, zal
hij hem toch in plaats van vis geen slang geven? Of als hij een ei vraagt, zal hij
hem toch geen schorpioen geven? Als gij dus – ofschoon ge slecht zijt – goede
gaven aan uw kinderen weet te geven, hoeveel te meer zal dan uw Vader in de
hemel de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen.’

Lied nr. 84:

O Lord, hear my prayer

Overdenking
In het evangelie stelt Jezus God voor: als een Vader (en als een vriend),
bij wie we altijd kunnen aankloppen; die hart heeft voor ons; die ons ziet
als zijn kinderen.
“Als een váder en een vriend, zo al is voor ons, hoeveel te meer dan uw
Vader in de hemel?”.
- Het gaat bij God dus niet als in een winkel of op de markt: waar de
klant koning is en waar je op je wenken bediend wordt.
Jezus zegt weliswaar: “Vraagt en ge zult verkrijgen; zoekt en ge zult
vinden”, maar niet: Vraag en je zult precies dátgene krijgen wat je
vraagt.
Wel: dát er voor ons open gedaan zal worden, als wij bij Hem
aankloppen.
Dus we krijgen er wel altijd gehoor en verhoring, maar niet altijd op dát
moment en op de wijze die wíj zouden willen.
Daarom zegt Hij op het eind van het evangelie als een soort conclusie:

“Hoeveel te meer zal Uw Vader in de hemel DE HEILIGE GEEST geven
aan wie Hem erom vragen.” Dát is blijkbaar Gods rijkste geschenk: de H.
Geest; en die H. Geest zal je altijd geschonken worden (krijgen dus).
En die H. Geest heeft alles te maken met: Kracht om te volharden, moed,
vertrouwen, troost. Dus: Als we bidden, zullen wij altijd verhoord
worden: d.w.z. we ontvangen de H. Geest.
Want, is het dát niet, wat wij-mensen in onze nood en ons verdriet vooral nodig
hebben, - en waarvoor wij vooral zouden moeten bidden: vertrouwen, kracht en
geloof dat God ons nabij is, ook in moeilijke omstandigheden.
- Je zou het ook zo kunnen zeggen. Bidden is: God de ruimte geven
opdat zijn Rijk kan komen: zijn Rijk van liefde, welzijn, vrede en
gerechtigheid.
Je vraagt dus: dat alles mag gaan zoals God het bedoelt, en dat wijmensen daarbij Zijn instrumenten mogen zijn.
Helemaal in de geest van het Onze Vader-gebed: waarin we bidden: ‘Uw
rijk kome’, ‘uw wil geschiede” en ‘geef ons ons dagelijks brood”.
Allemaal heel ruim geformuleerd, waarbij we het aan Góds wijsheid en
liefde overlaten om dat concreet in te vullen: ‘zijn rijk’, ‘zijn wil’; en ‘ons
dagelijks brood’; dus hoe Zíjn plannen met ons en onze wereld het beste
tot hun recht kunnen komen (mede via ons- mensen).
‘Bidden’ is dus níet: God omláág halen naar óns niveau:
God voor ons karretje spannen, of God op andere gedachten te brengen;
(en afschuiven op God, wat wij-mensen zelf moeten doen, en voor
moeten zorgen;)
Maar: om op de golflengte van O.L. Heer proberen te komen, en ons dan
in al onze kwetsbaarheid openen voor Hem, en ons (met alles water in
ons omgaat) aan Hem toevertrouwen.
We leggen dan als-het-ware onze wensen en verlangens in Zijn hand, in
het vertrouwen dat ze bij Hem in goede handen zijn.
- Als we zo bidden, verandert er misschien niet iets ten aanzien van wat
is gebeurd of dreigt te gebeuren; maar er gebeurt wel iets met óns: er
komt wellicht wat rust, overgave, mildheid en volharding, en bereidheid
en kracht om ons kruis te dragen (in verbondenheid met Christus).

Zo kan Gods Geest zijn werk doen: in ons en door ons, mede dankzij ons
gebed.
Moge het zo zijn.

Lied nr. 7:

In manus tuas, Pater

Stilte/persoonlijke
overweging

Voorbeden, met als acclamatie nr. 70: Heer, ontferm U
• Goede God, ik deze zomerweken bidden wij om zon en regen op zijn
tijd; dat zij die op vakantie zijn of gaan, mogen genieten van die tijd;
en dat ze straks behouden mogen terugkeren.
En voor hen die niet op vakantie gaan of kunnen: om welke reden dan
ook: dat zij niet vergeten worden.
Laat ons zingend bidden:
• Goede God, wij bidden U dat de problemen rondom de boeren, en die
van de klimaatcrisis, spoedig een oplossing vinden; en dat in
Oekraïne, en andere plekken op aarde, wegen tot vrede gevonden
worden; ook voor onszelf bidden wij: om voorspoed en zegen voor
allen die ons dierbaar zijn, en om betere tijden voor hen die ziek zijn,
of gebukt gaan onder verdriet en tegenslag: dat ze in ieder geval
kracht naar kruis krijgen, en dat zij om zich heen mensen ervaren, die
hen trouw zijn en behulpzaam.
Laat ons zingend bidden:
• (eigen voorbede)
Laat ons zingend bidden:

Onze Vader (Mt. 6, 10-13: NBV-vertaling):
Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen, en Uw wil gedaan worden:
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit,
tot in eeuwigheid. Amen.

Lied nr. 89:

Lied van Franciscus
(Maak mij een bedding van uw vrede)

Zegenbede
Moge de Heer naast u gaan
met zijn liefdevolle arm u heen.
De Heer moge achter u zijn
om voor u een steun inde rug te zijn.
De Heer moge onder u zijn
als een veilig net, als u driegt te vallen.
De Heer moge ín u zijn
als een troost in moeilijke dagen.
(De Heer moge rondom u zijn
als een schild en bescherming.)
De Heer moge boven u zijn
en over u komen met zijn zegen.
Hij zegene ons: de bramhartige God: Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen

Slotlied nr. 131:

Neem mij aan zoals ik ben.

Iedereen is na afloop van harte welkom in de zaal om nog even samen te zijn met
een kop koffie of thee.

