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Overweging 7e zondag van Pasen 

Thema: God groeit in ons 

Lezingen: Handelingen 7,55-60 en Johannes 17,20-26 

Zondag 2 juni 2019                       R. Hornikx 

 

Goede mensen, 

Bidden is voor velen van ons moeilijk. En tevens weet ik zeker dat 

iedereen bidt. En als we bidden, hebben we de neiging naar onszelf toe te 

bidden en ons gelijk te halen. Ik heb hiervan twee mooie voorbeelden van 

kinderen.  

Het eerste is van Ilona: 

God, dat oog om oog, tand om tand, geldt dat nog? 

Want dan geef ik mijn broertje een pak slaag.  

En het volgende van Oscar: 

Lieve God, 

ik zit steeds maar te wachten op de lente 

en hij komt niet. Vergeet u hem niet?  

Deze gebeden, en het zij de kinderen die ze schreven vergeven, zijn 

gebeden die uitstralen dat bidden effectief moet zijn. Het moet functioneel 

zijn, iets opleveren voor mij op dit moment en als het kan meteen. 

Heel anders klinkt het gebed van Judith. 

Beste God, 

ik vind het Onze Vader zo mooi. 

Hebt U dit in één keer opgeschreven 

of moest U het steeds overnieuw schrijven? 

Ik moet altijd alles wat ik schrijf overnieuw schrijven1. 

In dit gebed is iets van een gesprek voelbaar, een dialoog. Judith vertelt 

God eerlijk wat in haar leeft. En er klinkt een verlangen in haar gebed 

door. Een verlangen om het goed te doen, goed te zijn. 

 

Bidden is voor mensen in alle tijden en ook voor ons in deze tijd, lastig. 

Het vraagt dat we loslaten en overgeven. Dat wat we hebben niet 

krampachtig vasthouden. Het vraagt om een houding waarbij je de ander, 

God, laat binnenkomen tot in het centrum van jezelf, tot in je hart.  

Bidden is alles wat we hebben op onze handen leggen: onze zorgen en 

vreugde, onze mogelijkheden en beperkingen, waarop we trots zijn en 

onze geheimen. En dit allemaal aan God laten zien.  

 

                                                      
1 Hornikx, R., Bid met heel je hart, BerneMedia, 2017, 103 blz 
Dit boekje kan een hulp zijn bij je dagelijks bidden. 
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Maar wij hebben spontaan de neiging om ons vast te klampen aan het 

vertrouwde, ook al ben je er niet zo trots op.  

Dit deed Henri Nouwen denken aan het volgende verhaal van het oude 

vrouwtje, dat naar een psychiatrische inrichting werd gebracht. Omdat ze 

zo wild om zich heen sloeg en iedereen bang voor haar was, moesten de 

artsen haar alles afnemen. Maar een klein muntstukje dat zij in haar vuist 

geklemd hield wilde zij niet afgeven. Twee mannen waren er nodig om 

haar dichtgeknepen handen te openen. Het was alsof zij met het muntje 

ook zichzelf zou verliezen. Als dit laatste bezit haar ontnomen zou worden 

zou zij niets meer hebben en niets meer zijn. Dat was haar angst.2  

Wie uitgenodigd wordt tot gebed, wordt gevraagd zijn dichtgeknepen 

handen te openen. 

 

Bidden voelt voor velen ongemakkelijk. Want het vraagt om een houding 

waarbij je de ander laat binnenkomen tot in het centrum van je persoon, 

om hem daar te laten spreken, de gevoelige plaatsen te laten aanraken, 

hem daar zicht te geven op veel wat je liever in het duister laat.  

En wanneer wil je dat werkelijk? Misschien mag de ander wel even over de 

drempel komen, iets zeggen, iets aanraken, maar hem binnenlaten in de 

ruimte waar je leven zijn eigenlijke vorm krijgt, dat is gevaarlijk en roept 

verzet op. 

 

In de eerste lezing horen we Stefanus bidden.  

Aan zijn gebed is heel wat vooraf gegaan. Hij gaf gehoor aan de oproep 

van de leerlingen van Jezus om zorg te besteden aan de armen. Hij werd 

diaken en toonde zich in alles een geweldige navolger van Jezus Christus. 

Omwille van zijn geloof en omwille van zijn inzet voor de armen werd hij 

door tegenstanders gestenigd tot de dood.  

En het gebed dat Stefanus uitspreekt is een uiting van zijn totale overgave 

aan God. Hij bidt: ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest’. Een totale overgave 

ook aan ons en een uitnodiging aan ons. En Stefanus bidt onbaatzuchtig 

verder: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan!’ 

Stefanus laat in dit gebed de kracht zien van zijn geloof. Tegelijk maakt 

de eerste lezing duidelijk dat de navolging van Christus en getuigen van 

Hem niet zonder gevaar zijn. 

 

In het evangelie bidt Jezus. Jezus bidt om eenheid.  

Dat allen die in Hem geloven één mogen zijn. Hoe moet die eenheid 

tussen mensen er uit zien?  
                                                      
2 Nouwen, H., Met open handen. Notities over het gebed, Ambo, Bilthoven, 1971, tweede druk, 
blz. 8 
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Naar het voorbeeld van de eenheid tussen Jezus en God. Tussen hen is 

niets geheim. Er is een diepe verbondenheid tussen Jezus en God. Die 

eenheid, die diepe verbondenheid wordt in het gebed van Jezus 

aangegeven als voortkomend uit liefde. Uit de liefde tussen God en Jezus 

vloeit eenheid voort, verbondenheid en totale overgave.  

 

De lezingen nodigen ons uit om te bidden. Het eerste trouwens wat de 

leerlingen van Jezus na zijn dood doen, is bidden. Ze bidden niet omdat 

hun gebed de wereld en de mensen verandert. Maar omdat ze ervan 

overtuigd zijn dat het gebed hen verandert en zo kunnen zij als 

veranderde mensen, meewerken aan een nieuwe hemel en een nieuwe 

aarde. 

 

Bidden alleen verandert een moeilijk situatie waarin mensen verkeren niet 

meteen. Maar volgehouden bidden verandert mensen, maakt hen open, 

ontvankelijk en gevoelig voor noden en vragen van anderen. En die door 

het gebed veranderde mensen, kunnen noden van mensen ten goede 

keren en vragen helpen oplossen. 

De leerlingen van Jezus zijn na zijn dood bij elkaar gaan zitten. En door 

samen te bidden hebben ze kracht opgedaan en is hun vertrouwen in 

henzelf, in elkaar en in de droom van Jezus sterker geworden. Vanuit die 

opgedane kracht zijn ze in daad en woord getuigenis gaan afleggen van 

Jezus blijde boodschap.  

Zo is het verhaal van Jezus tot bij ons gekomen. Als we net als de eerste 

leerlingen bij elkaar blijven komen, samen bidden en volstromen met 

geestkracht, als we hetzelfde doen als de leerlingen, gaat het vuur van 

binnenuit weer harder branden. Het goede nieuws van Jezus verspreidt 

zich dan als een uitslaande brand.  

 

Volgende week is het Pinksteren. Moge de geestkracht van Jezus ons 

aanvuren en in ons oplaaien om getuigen te zijn van Jezus goede nieuws. 

 

Moge het zo zijn. Amen. 


