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inleiding 
Wat is bidden ? vroeg het kind aan haar moeder. Praten me God zei de moeder, want dat had ze zo 
geleerd. 
Het kind is inmiddels een jong volwassene en studeerde filosofie aan de VU in Amsterdam. Daar las 
ze in een artikel over de filosoof Nietsche en die stelde: God is dood en wij hebben hem vermoord. 
Dat bracht haar wel even uit haar evenwicht, maar ja…………Nietsche was voor haar ver weg in tijd en 
ruimte. 
Maar toen ze nog een weekend thuis kwam , hoorde ze een dominee in het OP vertellen dat God niet 
bestaat. 
En ze dacht :” Dan zijn we snel klaar en kunnen we nu naar huis.” 
In dit nihilistische denken heeft bidden inderdaad geen enkele zin.  
Praten met God is praten met niemand. 
Zijn we nu ook klaar en kunnen we inderdaad al naar huis. ? 
Of vraagt die Goddelijke doodsverklaring toch een nader onderzoek? 
En………… is het toch niet zo simpel en éénduidig als het nu lijkt. 
En…………..wat blijft er over van het mysterie als we alles weg rationaliseren? 
 
Overdenking 
Een eeuwenoud godsbeeld. 
Lezing 1 Genesis 4: 1 t/m 9 Kain en Abel 
Het besef dat er meer moet zijn dan het zichtbare is van alle eeuwen. 
Die overweldigende natuur en die niet te stuiten groei en bloei. Onze nietigheid in de 
ruimte………….Dat is geen mensenwerk. 
Daar zit een groter geheim achter en dat vraagt om een moeizaam zoeken naar woorden om dat 
vorm te geven. Uit dat zoeken vloeiden rituelen voort, waarbij offeren centraal kwam te staan. 
Je kunt offeren door je goede wil tonen of als het meezit in je leven, kun je je dankbaarheid tonen, en 
offers. 
Maar als het niet meezit, zal je hem moeten omkopen met gebeden en offers. Desnoods door je 
eigen kinderen op een brandstapel te leggen. 
Maar de afhankelijkheid van deze god op deze manier, leidt echter tot teleurstelling en frustratie. 
Het Godsbeeld van Kain was een eeuwenoude. 
Dat godsbeeld maakte hem razend, razend van woede en zijn woede kostte zijn broer het leven en 
dat valt niet goed te praten. 
Zonder zijn God wist Kain ook wel dat hij fout zat. Daar had hij geen god voor nodig. Dat blijkt ook 
wel uit zijn ontwijkende antwoorden. ”Ben ik mijn broeders hoeder?” 
De Bijbel staat overigens vol met verhalen over een god die we zo ten eigen bate kunnen inzetten en 
zeker tot volle tevredenheid als dat lukt ook. 
Jullie kennen vast het verhaal van Jozua. 
Jozua was de opvolger van Mozes en moest het beloofde land in bezit nemen door de plaatselijke 
bewoners te verslaan (die er overigens eerst waren). Ook de Amorieten lagen in de weg en aangezien 
Jozua de klus diezelfde dag wilde afronden, verzocht hij de Heer de zon en de maan voor een poosje 
stil te zetten. 
Het resultaat: de Amorieten werden verpletterd verslagen en hun bloed vloeide rijkelijk. Neem maar 
aan dat ook de Amorieten hun god hadden aangeroepen. 
In Jozua 10 lezen we dan: “Nooit eerder is er een dag geweest en ook later nooit meer, waarop de 
heer zo gehoor gaf aan het gebed van een mens.” 
Op de vraag daarover hoe dat nou kan aan de dominee van lang geleden die me catechisatie gaf, 
kwam hij met een voor mij teleurstellend antwoord: “God kan alles.” 
Tja, zo is deze God tot een afgod verworden………………. 
Dat is wat Nietsche en ook Klaas Hendrikse hier bedoelden toen ze zeiden: God is dood. 
Die God kunnen we doodverklaren. 
Om met de woorden van Stef Bos te spreken: Er is teveel van mij gemaakt, wat ik helemaal niet ben. 
 
Als het dit niet is,  wat dan wel? 
 
Bidden uit wanhoop.  
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We lezen psalm 69 vers 1 t/m 4 
Hier nadert de vijand tot op de drempel van je bestaan. En een vijand heeft vele gezichten; wat doet 
het met je als het coronavirus je gezin binnendringt, wat doet het met je als je een dierbare dreigt te 
verliezen, wat doet het met je als er een mededeling komt dat een onafwendbare ziekte je lieve lijf 
gaat slopen, wat doet het met je als je kind weerloos aan allerlei slangetjes vast zit in een ziekenhuis 
setting en je niet weet hoe dat afloopt, als…….. jullie hebben er vast eigen beelden bij. 
Is het dan niet begrijpelijk dat je je wendt tot iets wat buiten je zelf zou moeten zijn, tot iets wat 
boven je uit zou moet wezen, tot……..geef het maar een passende naam. 
Ben je wel eens in de Toren geweest. Die toren uit 1450, net naast de grote kerk van Gorinchem. 
Daar zit het centrum van herdenken, bezinnen en ontmoeten. 
Op 15 meter hoogte hangt een ring en zo’n 700 doorzichtige draden lopen daar doorheen. Het ene 
eind van iedere aparte draad zit met een zuignap vast aan een glas in lood raam. Het andere eind 
bungelt als een tros aan losse kokertje, waarvan er een flink aantal een dekseltje hebben. Maar er 
zijn ook nog lege kokertjes die je uitnodigen. Op een tafeltje ernaast liggen kaartjes waarop je een 
boodschap, een klacht, een naam, een wens, een bede kunt schrijven. 
Als het kokertje afgesloten wordt met een dekseltje, gaat je boodschap door de draad, door de ring, 
naar het raam boven je. En zo naar buiten, naar………………….. geef het maar een passende naam. 
Is dit geen vorm van bidden, waarbij je je zorgen buiten jezelf legt, omdat het voor jou te groot is. ? 
 
Ontmoeting met zijn God 
Lezing 3:   1 Koningen 19: 10 t/m 13 
Pastorale zingt: ruimte waar het licht kan komen. 
Elia had in het verhaal de opdracht gekregen de koningen van Israël in het rechte spoor te houden. 
Macht corrumpeert immers en eigenbelang ging ook voor koning Achab voor op volksbelang. 
Elia had de moed daar tegen in het verweer te gaan, maar toen werden dissidenten ook al niet 
gewaardeerd. 
Tenslotte gaf Elia het op en vluchtte zonder water en brood de woestijn in om daar aan zijn ellende 
een einde te maken 
Daar in die spelonk riep zijn God hem naar buiten en in een ademloze stilte begreep Elia de 
boodschap. 
Aangezien God één is, valt die God samen met Elia zelf. 
Daar maakte hij contact met zijn God in zichzelf, in zijn eigen stilte, in zijn eigen intimiteit, in zijn 
eigen bewustzijn, in zijn eigen ziel. 
In die stilte werd Elia ontvankelijk en aanspreekbaar. 
Ver weg van storm en vuur,  ver weg van het geraas op de snelweg, ver weg van de constante druk 
van muziek in een winkelcentrum, ver weg van alle interviews in de late talk shows, ver weg van alle 
piepjes en bliebjes op je telefoon, ver weg van …. Je kunt er vast zelf wel  iets bij bedenken. 
 In de stilte vind je een weg om te gaan vanuit je innerlijke weten.  
Een krachtige weg, een weg van licht en liefde. Kome wat komt. 
Is dit wat er bedoeld wordt met: Praten met  God ? 
 
Een schreeuw uit verlangen 
We lezen: Mattheüs 9: 35 t/m 38 
Mijn God, het houdt maar niet op. 
In de evangeliën lezen we een niet te stoppen aanvraag om genezing. 
Het leidde zelfs bij Jezus tot een vluchtgedrag. Hij verplaatste zich per vissersboot steeds naar de 
andere kant van het meer, maar de nood was te groot. Daar stond de schare hem met alle noden  al 
weer op te wachten. Ze dreigden, zo staat in het evangelie, hem zelfs onder de voet te lopen. 
Dat gevoel……dat gevoel van: mijn god, het houdt maar niet op……………het is teveel. Herkennen we 
dat? 
In die noodkreet, in dat gebed, ligt wanhoop en verlangen, want er is zoveel wat aangrijpt. Er is 
zoveel om te doen. 
Mijn God…………….. je mag het zien als een gebed met een opdracht aan jezelf om te doen wat je 
kunt. En er is heel veel om te doen. 
Of anders geformuleerd:  “En er schooiert namelijk heel veel liefde langs de wegen.” 
En de slotzin van het lied van Ramses is niet voor niets: NIET ZONDER ONS 


