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In Hongkong gaan mensen al maanden de straat op om te protesteren. 

Wat begon als een protest tegen de aanname van een wet, is inmiddels 

uitgegroeid tot iets veel groters. De democratie staat op het spel.  

De mensen houden vol, zij hebben een missie: verdediging van de 

democratie, zeker tegenover China.  

De jonge Zweedse student Gretta Thunberg gaf de aanzet tot een 

wereldwijde staking tegen de klimaatverandering. De roep om actie wordt 

steeds groter.  

Het aantal acties neemt toe. Mensen houden vol, ook zij (wij?) hebben 

een missie.  

 

Twee voorbeelden uit de actualiteit van vandaag.  

En dan het verhaal uit het evangelie, een voorbeeld van lang geleden.  

De weduwe komt bij een rechter, die zich niet bekommert om de 

kwetsbaren. Maar zij vecht voor haar recht, ze roept en schreeuwt, ze 

dreigt. En uiteindelijk vindt zij gehoor. En dan nog niet eens omdat de 

man zich haar lot aantrekt, maar omdat hij af wil van haar gezeur. 

 

Het volhouden, dat is waarvan Jezus zegt, waar het bij bidden om gaat. 

Bidden moet je volhouden, je moet een lange adem hebben. Maar hoe 

verstaan we dan bidden?  

De Ier O’Donohue zegt het zo: “Bidden vindt plaats op de drempel waar 

ziel en leven samenvloeien; het is een gesprek tussen verlangen en 

werkelijkheid. Bidden is een dieper en ouder gesprek dat in onszelf wordt 

gevoerd”.  

In deze zin is het innerlijk leven van ieder mens een gebed dat begint met 

de eerste beweging in de moederschoot en eindigt met de laatste 

ademtocht. 

Een gesprek tussen verlangen en werkelijkheid. Ons verlangen kan op 

veel manieren tot uitdrukking komen. Sommige doen dat door te 

protesteren voor een betere wereld, voor het recht van zichzelf en dat van 

anderen. Dichters schrijven mooie teksten die als een gebed zijn.  

Anderen bidden met rozenkransen en kaarsen. Weer anderen luisteren 

naar mooie muziek en laten zich raken. Of mensen gaan de natuur in en 

zoeken de stilte op.  



Zijn alle vormen niet vormen van gebed?? Zijn alle vormen niet uitingen 

van ons verlangen naar heelheid, naar recht en gerechtigheid? 

 

Ongetwijfeld herkent u de vrouw uit de eerste lezing. Bidden lukt vaak 

niet, onze gedachten dwalen af en zijn niet bij ons gebed. En als we altijd 

gebeden hebben en ons gebed wordt niet verhoord, dan kunnen we het 

opgeven.  

Veel mensen kunnen niet meer bidden, vinden zij zelf. Maar als wij onze 

definitie van bidden alleen beperken tot de handen vouwen, de ogen 

sluiten en stil zijn, dan kunnen we soms bedrogen uitkomen.  

Als we bidden vergelijken met ademhalen, dan wordt het een beweging 

die steeds doorgaat.  

Einstein deed een mooie uitspraak: “Bidden verandert de wereld niet, 

bidden verandert mensen en mensen kunnen de wereld veranderen". 

Biddende mensen staan met een andere kijk in het leven dan niet-

biddende mensen.  

Een gelovige leeft vanuit een basisvertrouwen dat hij er niet alleen voor 

staat, dat hij zich mag gedragen weten door Iemand "die groter is dan ons 

hart".  En als we echt niet meer kunnen bidden..... 

Soms zeggen mensen letterlijk: ‘Wil je voor mij bidden, ik kan het niet 

(meer)”. Dan hebben we gelukkig een geloofsgemeenschap, zoals wij hier 

samen. De gemeenschap neemt het bidden over.  

 

 

Ik sluit af met de woorden van een lied: 

 

Gij die het sprakeloze bidden hoort 

achter de woorden die wij tot U roepen. 

Gij die de mensen ziet zoals geen mens. 

 

Gij die uw woord in ons hebt neergelegd 

in den beginne als een bron van weten. 

Gij die ons hebt geschapen naar U toe. 

 

Wek onze kracht, vuur onze hartstocht aan, 

heradem ons dat wij in U volharden. 

Doe lichten over ons uw lieve Naam. 

 


