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Lezing: Genesis 18, 16 - 33 

Evangelie: Lukas 11, 1 - 13 

Uitleg en verkondiging 

Abraham geldt als de vader van alle gelovigen, en daarmee als een voorbeeld voor ons allemaal. Op grond van het 

verbond dat God met Abraham gesloten heeft, vindt God dat hij Abraham moet laten delen in zijn besluit over Sodom 

en Gomorra: want die beide steden zijn zó verdorven dat de ernstige beschuldigingen tegen hen – eigenlijk een 

schreeuw om hulp - tot God zijn doorgedrongen. De rechtvaardigen, en dat zijn in feite Abrahams broeder Lot en zijn 

familie, schreeuwen hun nood naar God uit en God heeft dat gehoord. God wil de steden verwoesten om deze 

rechtvaardigen te bevrijden uit hun nood. God is in eerste instantie een God van bevrijding.  

 

Abraham is eerst met stomheid geslagen over dit plan. Maar dan begint hij te sjacheren, als een echte koopman.  Hij 

kiest de underdogpositie: hij maakt zichzelf heel klein en doet een beroep op Gods grootheid: dat kunt U toch niet doen 

God, zo bent U toch niet? En zijn beroep op Gods barmhartigheid en trouw ten opzichte van de rechtvaardigen heeft 

succes: God  laat zich verbidden. En zo gaat het verder: hoe kleiner Abraham zich maakt, hoe meer hij durft te vragen. 

Wie zich bewust is van zijn eigen kleinheid, kan daarin juist heel groot zijn. Soms bereik je meer als je de kleinste durft te 

zijn, als je je weerloos als een kind durft te laten zien. Dat is ontwapenend. Uiteindelijk wint Abraham het pleit; al zijn er 

maar tien rechtvaardigen, dan zal God zijn plan niet ten uitvoer brengen. Tien is het minste, verder durft Abraham niet 

te gaan; zonder dat minimum is er geen toekomst.  

 

Natuurlijk kun je tegen dit verhaal inbrengen dat het zo in het echt niet gaat: want er gaan voortdurend rechtvaardigen 

ten onder; er gaan onschuldigen dood en schuldigen blijven leven; en hoe veel wordt er niet vergeefs gebeden, zelfs 

voor een goede zaak? Luistert God alleen maar naar Abraham en niet naar ons? Maar dan moet je ook bedenken dat in 

het denken van die tijd elke ramp aan God werd toegeschreven. En wanneer men niet wist hoe iets in z’n werk was 

gegaan, vertelde men er een verhaal over, om het te verklaren. Zoals u wellicht weet zijn Sodom en Gomorra, nadat er 

eerst nog een afschuwelijk voorbeeld van hun verdorvenheid is verteld, ondanks Abrahams voorbeden tóch verwoest. 

Nu zouden wij in zo’n geval misschien zeggen: die mensen hebben het onheil over zichzelf afgeroepen, dit kón gewoon 

niet goed gaan. Maar daar en toen schreef men de ondergang van die steden toe aan Gods ingrijpen.  

  

Dit gesprek tussen God en Abraham zegt nog meer. Het zegt iets over de manier waarop God zou willen dat een gelovig 

mens zich opstelt. Je hoort vaak mensen hun geloof verwoorden in termen van berusting; zo van: ‘alles komt toch zoals 

het komen moet, wat zou ík er dan nog toe kunnen doen? We moeten het maar nemen zoals het komt.’ Abraham waagt 

dat te betwijfelen. Zijn geloof ziet er anders uit: hij gelooft dat God barmhartig en trouw is en dat hij God daarop mag 

aanspreken. Dat hij God mag houden aan zijn naam, die betekent “Ik zal er zijn”. Dat hij juist bij God mag blijven 

opkomen voor wie verdrukt wordt. Juist omdát Abraham in God gelooft, komt hij in opstand.  En God luistert naar dit 

aanhoudende bidden. 

 

Zoals Jezus ons vandaag in het evangelie ook voorhoudt. Als je bidt, te pas of te onpas, stug volhoudend, vanuit een 

houding van vertrouwen, dan zúl je gehoor vinden.  Om dat helemaal te begrijpen is het begin van het verhaal wél 

noodzakelijk, namelijk dat Jezus de leerlingen leert bidden. Dat doet hij met de woorden die wij kennen uit het Onze 

Vader. Deze versie van het gebed in het evangelie van Lucas is wel wat korter dan die wij gewoonlijk gebruiken; onze 

versie is meer geënt op de versie van Mattheus, die wat uitgebreider is.  

 

Maar wat bij beide versies belangrijk is, is dat het gebed begint met de dingen van God. God wordt aangesproken als 

Vader, wat duidt op de intieme omgang die Jezus met God heeft, en die hij hier dus ook aan zijn leerlingen leert. 

Beginnen met de dingen van God, eerst naderen tot God, dat houdt hier in: dat je – vóór je dingen gaat vragen - begint 

met de woorden: ‘Vader, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome.’ Eerst stel je je in de lijn van God en diens 

bedoelingen. Je wordt je eerst bewust van de betekenis van Gods naam: ‘Ik zal er zijn’. En je stelt je open voor Gods rijk; 

dat wil zeggen: je zegt daar ‘ja’ tegen, je wilt je daarvoor inzetten. Natuurlijk ligt dit allemaal in Gods macht, maar met 

deze beginwoorden ga je als mens in zekere zin deel uitmaken van Gods bedoelingen.  



 

En pas vanuit die grondhouding kun je iets gaan vragen. En dat vragen, net als bij Abraham, doe je niet – of in elk geval 

niet alleen - voor jezelf. De drie beden die volgen op de beginbeden, gaan over menselijke behoeften van alle tijden: 

- het elementaire levensonderhoud van vandaag, het brood;  

- vergeving, bevrijding van zonden – maar deze vraag kan niet los staan van het zelf vergeving verlenen aan andere 

mensen;  

- en de bede om ons niet in beproeving te brengen – waarmee we onze eigen zwakheid erkennen t.o.v. de machten van 

het kwaad die ons dagelijks omringen.  

 

Na deze beden voor onze eigen menselijke behoefte vertelt Jezus nog een tweetal gelijkenissen, over de vriend die 

aanklopt bij een vriend, en over de vader tegenover zijn kind. De vriend die midden in de nacht bij zijn vriend aanklopt 

lijkt een beetje op Abraham uit onze eerste lezing: het is iemand die zichzelf gedurende het gesprek steeds meer 

vernedert: om te beginnen geeft hij toe dat hij niets in huis heeft, vervolgens gaat hij bedelen, en tenslotte dringt hij dan 

nog aan ook! Een andere overeenkomst is dat hij dit alles niet voor zichzelf vraagt, maar voor een ander, zijn vriend. 

Zoals ook Abraham onderhandelde ten gunste van de inwoners van Sodom.   

 

Zou het echt ook Jezus’ bedoeling zijn geweest om een vast gebed, een formuliergebed, aan zijn leerlingen te leren? Of 

wilde hij ze alleen een voorbeeld geven van hoe je zonder omhaal van woorden, kort en krachtig, kunt bidden? We 

weten dat natuurlijk niet, maar wat we wél in de loop der tijden ervaren hebben, is de kracht van zo’n vast 

formuliergebed. Natuurlijk is en blijft ook een vrij gebed buitengewoon waardevol, maar vaste gebeden hebben een 

eigen kracht.  

 

Ik vind het persoonlijk altijd een mooie gedachte dat mensen van alle plaatsen en tijden zo’n gebed bidden; dat 

versterkt voor mijn gevoel de kracht ervan. En de vaste bewoordingen kunnen evengoed voor iedere bidder persoonlijk 

gevuld zijn of gevuld worden met persoonlijke gedachten en invullingen. Voorwaarde is wél dat je je in de 

bewoordingen minstens enigszins, en minstens af en toe, kunt herkennen. Dat je je die oude woorden kunt toe-eigenen. 

Dat kan niet iedereen altijd, maar dat is uiteindelijk wél de kracht van zo’n vast gebed. En soms heb je nieuwe woorden, 

of eigen woorden nodig. Ook dát is goed. Er is gelukkig niet één enig juiste manier om te bidden.  

 

Het gaat erom of je bidt in de goede gezindheid, in een goede geest, en dat luistert best behoorlijk nauw. Hoe is je eigen 

houding bij het bidden: probeer je te naderen tot de dingen van God, of vraag je uitsluitend aan God om aan jou 

tegemoet te komen? Bovendien ontslaat bidden ons dus ook nooit van onze eigen verantwoordelijkheid. Ik moest 

hierbij denken aan de film ‘Bruce Almighty’. Daarin mag een man een tijdje Gods plaats innemen. Egocentrisch als hij is, 

vraagt en regelt hij in eerste instantie uitsluitend dingen voor zichzelf, en wil hij alles wat hem zou kunnen betrekken bij 

andere mensen, zo snel mogelijk kwijt zijn. Maar pas als hij, zowat overspannen van alles wat vervolgens in het honderd 

loopt, dingen gaat vragen die voor anderen goed zijn, krijgt hij vrede met zijn eigen leven. Hij komt erachter dat 

betrokkenheid bij andere mensen je leven niet verarmt, maar juist verrijkt. Zo kunnen we juist in gebed onze 

betrokkenheid bij wat er gaande is, onze betrokkenheid bij andere mensen, diepgang geven, geheel in de lijn van Gods 

naam ‘Ik zal er zijn’. Moge het zó zijn. Amen. 

 

Zingen: 995 – O Vader, trek het lot U aan 

 


