
Fonteinkerk 9 mei 2021 

Lezingen: Lucas 11:1-13 en Johannes 16:23b-24 

 

Zoals jullie weten, werk ik voor eenvijfde van mijn tijd in de Emmaüskerk. En sinds kort ben 

ik daar betrokken bij een visiecommissie. Dat klinkt vreemd, dat geef ik toe. Als het gaat om 

visie, voel ik mij verwant aan een bekende politicus die ooit zei: “Als je last van visie hebt, 

moet je snel naar de oogarts.” Maar soms moet je je grenzen verleggen, moet je even uit je 

“comfort-zone” komen. De Emmaüskerk is een heel kleine, heel kwetsbare wijkgemeente. 

Als we doorgaan op de oude, vertrouwde manier, dan zullen we binnen enkele jaren de 

Paaskaars daar moeten doven. Uit pure noodzaak is er dus een visie nodig: hóé willen we over 

vijf, over tien jaar kerk zijn in die wijk? En dan zitten we na te denken over de kerk als een 

ontmoetingscentrum, een plek waar je heen kunt gaan voor een lezing, een cursus, een maal-

tijd of een muziekavond, een plek waar je met anderen in gesprek kunt gaan om samen wijzer 

te worden. Een plek van ontmoeting en zingeving: zou dat de kerk van de toekomst kunnen 

zijn? Waarbij we beseffen dat de religieuze activiteiten, de protestantse geloofsinhoud een 

steeds kleiner wordend element zal zijn. En ik vraag mij dan af: “Hoe klein mag het gelovige 

aandeel dan worden, wil je nog “kerk” mogen heten? Als je op het laatst nog vijf Emmaüs-

gangertjes overhoudt die in een huiskamer af en toe de Bijbel openslaan, een lofzang aan-

heffen en bidden voor de wijk, - ben je dan nog kerk?”  

 

In 1944 schrijft de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer vanuit zijn gevangeniscel een brief 

aan het pasgeboren kind van een vriend. Het kind zal binnenkort worden gedoopt; Bonhoeffer 

denkt in zijn brief hardop na over de kerk. De kerk heeft veel te weinig stelling genomen 

tegen het kwaad in Duitsland. Vanuit dat falen, vanuit dat zwijgen zal de kerk in betekenis en 

in omvang afnemen; in een post-christelijk Europa zal de kerk nog slechts een rol in de marge 

spelen. Hij schrijft: “Onze kerk, die deze jaren alleen gevochten heeft voor zelfbehoud alsof ze 

een doel was op zich, is niet in staat het  verzoenende en verlossende woord te brengen aan de 

wereld en de mensen. Daarom moesten de oude woorden wel hun kracht verliezen en ver-

stommen. Ons christen-zijn zal in deze tijd bestaan uit slechts twee elementen: bidden en 

onder de mensen het goede doen. Elk denken en praten en organiseren van christenen moet 

herboren worden uit dat bidden en dat doen.” 

 

De pijnlijke nauwkeurigheid van Bonhoeffers woorden ondervinden wij in deze tijd elke dag. 

De kerk verdwijnt: het instituut wankelt, de grote woorden spreken vrijwel niemand meer aan, 

de organisatie kraakt aan alle kanten. Dat is een ramp, die we wellicht ten dele ook aan ons-

zelf te wijten hebben, aan ons meelopen en zwijgen. We zijn druk aan het repareren, impro-

viseren, vitaliseren, - maar doen we wel méér dan tijd rekken? We hebben het lek nog lang 

niet boven. Maar Bonhoeffer zegt: zolang er nog mensen zijn die bidden en het goede doen, - 

zolang is er nog kerk! Dus ook die vijf biddende Emmaüsgangertjes: dat zou nog een stukje, 

een zaadje “kerk” kunnen zijn! 

 

Vandaag heet de zondag: “Rogate”. De zondagen na Pasen hadden tot nu toe jubelende, 

uitbundige namen. Misericordias Domini: de aarde is vol van de goedheid van de Heer! 

Jubilate: jubelt het uit! Cantate: zingt voor de Heer een nieuw gezang! Jezus’ overwinning 

van de dood heeft ons in een juichstemming gebracht. Maar vandaag slaat de stemming om. 

“Rogate” heet deze zondag: bidt! Want de dood is overwonnen, maar de dood is nog niet 

verdwenen en wordt door Paulus nog “de laatste vijand” genoemd. Er moet nog gevochten 

worden, tegen alle mogelijke vormen van kwaad en dood. Dus we moeten blijven bidden! 

Maar juist dat bidden kan een moedeloos makende bezigheid zijn. Veel mensen ervaren een 

gesloten hemel, een ondoorgrondelijk zwijgen. Vaak roept dat teleurstelling op; waarom geeft 



God geen antwoord, waarom geeft Hij niet thuis? Het roept ook vragen op. Dat adres waaraan 

wij onze gebeden richten, - bestaat dat wel? Is er wel een God? Is er wel een God die luistert? 

Houden we onszelf niet al biddend voor de gek? 

 

Ergens in de geschiedenis zijn de mensen begonnen met bidden. Men vermoedt dat ze daar-

mee wat meer invloed op hun lot, op hun leven probeerden te krijgen. In vrijwel alle culturen 

waren de goden “lotsbeschikkers”, onontkoombare machten die de touwtjes van jouw leven in 

handen hadden. En om nu niet geheel en al aan de goden overgeleverd te zijn, om zelf nog 

enige invloed op het bestaan uit te kunnen oefenen, had de mens rituelen, spreuken, gebeden 

tot zijn beschikking. Het gebed was een beweging vanuit de mens, bedoeld om de goden te 

veranderen, gunstig te stemmen. Maar juist die beweging loopt in onze tijd dood in het 

ontbreken van een luisterend oor, in ondoorgrondelijkheid, zwijgen, vraagtekens. 

 

De kerkvader Augustinus probeerde het om te draaien: “Bidden is niet bedoeld om God te 

instrueren, maar om de ziel te construeren. Wij moeten onszèlf veranderen, niet God.” Ook 

de Joodse filosoof Abraham Heschel probeert de beweging om te draaien: “Gebed is geen 

alleenspraak. (…) Het is geen gedachtewisseling tussen twee personen. Het is een poging het 

object van Zijn gedachten te worden…”  Ook Henri Nouwen ziet de beweging niet van mens 

naar God lopen, maar andersom, als hij stelt: “Bidden is Gods ademen in ons.”  

 

“Gods ademen in ons”: dat sluit aan bij wat Jezus zegt in Lucas 11. In dit hoofdstuk is Jezus 

in gesprek met zijn leerlingen, over het gebed. Het begint met een vraag van de leerlingen: 

“Heer, léér ons bidden.” Ze hadden al gemerkt dat bidden voor Jezus iets ànders was dan het 

ompraten, het gunstig stemmen van God. Maar wat was bidden dan wel? Ze waren hierover in 

onzekerheid geraakt. Het merkwaardige is, dat Jezus in zijn antwoord toch het ompraten van 

God lijkt te bedoelen: “Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er 

zal voor je worden opengedaan.” Jezus maakt de vergelijking met een vriend die vraagt om 

brood, met een kind dat vraagt om vis. Wat is hier nog het verschil met de gangbare opvatting 

dat gebed bedoeld is om iets van God gedaan te krijgen? Het verschil laat zich horen in de 

laatste woorden van Jezus’ toespraak: “…hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet 

de heilige Geest geven, aan wie Hem erom vragen…” “Geest” is in het Hebreeuws “roeach” 

en in het Grieks “pneuma”. Dat is in beide talen: “Windstoot, luchtstroom, ademtocht”. 

Bidden is voor Jezus dus: vragen om de bezielende adem van God. En dat is precies wat 

Henri Nouwen zei: “Bidden is Gods ademen in ons.” De Zweedse diplomaat en mysticus Dag 

Hammarskjöld omschreef het gebed eens als: “Ruimte maken voor God.” Als er al een be-

weging is vanuit de mens, dan is dat: ‘n stap achteruit doen, stil en open worden, ontvankelijk 

worden voor het geschenk van de Geest. De eigenlijke beweging komt van buitenaf: een 

windvlaag die ons wakker maakt, adem die ons bezielt, de Geest die òns ompraat en op een 

ander spoor zet. 

 

Lang geleden deed ik in Kampen mee aan een meditatiecursus. Daarin leerden we onze adem 

te ontvangen als een geschenk. We moesten heel bewust uitademen, zo diep mogelijk uit-

ademen, en dan rustig afwachten. Op zeker moment begint je lichaam vanzelf met inademen; 

je hoeft niet in actie te komen, je hoeft geen keuze te maken, - dat je longen weer volstromen 

met lucht, dat gebéúrt gewoon. Het is een geschenk dat aan jou gegeven wordt, dat je alleen 

maar in ontvangst hoeft te nemen. Adem is een geschenk, en omdat ademhalen de eerste voor-

waarde is om verder te leven, is ook doorgaan met leven een geschenk. Dat geldt voor onze 

natuurlijke adem, en dat geldt voor de adem van God. De Geest overkomt ons, Gods adem 

komt in ons wonen als een geschenk. Bidden is Gods ademen in ons. Het draait dus niet om 



het veranderen van God, maar om het ontvangen van de Geest die ons helpt om te leven en 

vol te houden. Die ons ook helpt om dóór te blijven gaan met bidden en het goede doen. 

Hiermee is niets negatiefs gezegd over de inhoud van veel vraaggebeden. Wij mensen pro-

beren nog altijd met onze gebeden ons lot te beïnvloeden. Wij bidden vaak om gezondheid, 

genezing, een veilige reis, een nieuwe baan, een oplossing voor onze problemen, enzovoort. 

Daar is helemaal niks mis mee; het kan zelfs (als we voor anderen bidden) een daad van 

belangeloze naastenliefde zijn. Maar het wezenlijke van een gebed ligt blijkbaar op een ander 

niveau: ruimte maken voor God, voor de warme golfstroom van inspiratie en bezieling.  

Dat spreekt, vind ik, ook uit de opzet van het Onze Vader: na de inleidende zin “Onze Vader 

in de hemel” volgen er drie beden die alledrie pleiten voor een plek voor God in ons leven en 

in onze wereld: “Uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede…” 

Bidden is ruimte maken voor God, bidden is leren openstaan voor de beweging van de Geest. 

In Johannes 16 horen we Jezus zeggen: “Maar Ik verzeker jullie: wàt je de Vader ook vraagt 

in mijn naam, - Hij zal het je geven.” Als ik dit moet lezen als een belofte dat àl onze gebeden 

verhoord zullen worden, dan kan ik niets met deze woorden. Maar als ik er een oproep in mag 

horen om het bidden nooit op te geven, en open te blijven staan voor de Geest, - dan zie ik de 

uitdaging. De uitdaging om het gevecht tegen het kwaad en de strijd voor een nieuwe wereld 

voort te zetten. Alleen al de aanhef van een gebed (“Onze Vader”) brengt ons in herinnering 

dat we er niet alléén voor staan, dat er altijd hoop is en dat we het vertrouwen vast mogen 

houden.  

 

Ook Bonhoeffer houdt in zijn brief aan het pasgeboren kind het vertrouwen vast: “Tegen de 

tijd dat jij volwassen bent, zal de gedaante van de kerk sterk veranderd zijn. De kerk is nog in 

de smeltkroes. Iedere poging om haar voortijdig weer een machtige organisatie te geven, zal 

een vertraging betekenen in haar verandering en zuivering. Het is niet aan ons de dag te 

voorspellen – maar die dag zal komen – dat er weer mensen geroepen worden om zó Gods 

Woord te spreken dat de wereld er onder verandert en zich vernieuwt. Het zal een nieuwe taal 

zijn, volkomen a-religieus misschien, maar bevrijdend en verlossend als de taal van Jezus; de 

mensen zullen ontsteld zijn maar zich gewonnen geven aan haar kracht; een taal van nieuwe 

rechtvaardigheid en waarheid, een taal die de vrede verkondigt tussen God en de mensen en 

de nabijheid van zijn Rijk. (…) Tot die tijd zal de taak der christenen verborgen zijn en stil, 

maar er zullen mensen zijn die bidden en het goede doen en wachten op Gods uur.” 


