
Gemeente van onze Heer,  
 
Een wereld in hevige beroering en verwarring. 
Onrecht heerst – een oorlog heeft grote gevolgen.. . 
Onrecht heerst -  in een land waar parlementaire enquêtes nodig zijn om onrecht 
boven tafel te krijgen. 
 
In Jezus’ tijd was er grote beroering, 
Daarover gaat wat er aan Lucas 18 voorafgaat  
 
De wereld als stabiele achtergrond van je leven lijkt weg te vallen.  
Je weet niet waar je het zoeken moet .  
In zo’n tijd klinkt die oproep om: 'altijd te bidden en niet op te geven '. 
 
In de verwarring en de onrust van de tijd  -  blijf bidden,  
Persoonlijk, en samen, zoals in de kerk.  
Om het hoofd koel te houden en het hart rustig te maken. 
 
Jan Wit, de gezangen-dichter heeft gezegd 
 'Wie de getijden-gebeden verwaarloost, wordt door het getij (van de 
wereldgebeurtenissen) overspoeld'.  
 
Getijden-gebeden – in de kloosters blijft men bidden.  
Op vastgestelde tijden. 
Of je zin hebt of niet… 
 
Voor ons vaste gebedsmomenten -  de gebeden in de kerk  - ook zingen is bidden. 
En het persoonlijk gebed, samen of alleen: -  aan tafel, ’s morgens of ‘s avonds . 
 
Ook al staat ons hoofd er niet naar:     
de goede gewoonte geeft houvast. 
 
Blijven bidden dus. 
 
In het gebed benoemen we onze angsten en onzekerheden  
en brengen die voor Gods aangezicht. 
Daar worden onze vragen en twijfels niet zonder meer opgelost, 
maar daar vinden ze wel hun heilzame grens!  
 
Daar,  voor Gods aangezicht,  wordt het vertrouwen opnieuw gevoed en de hoop 
levend gehouden.  
Daar kunnen we tot rust komen, tot helder denken en een beter zien. 
 
Toch is dat niet het enige wat bidden is: tot rust en tot onszelf komen.  
Want wie bidt kan niet onverschillig zijn voor het lot van de wereld. 
 
Bidden is óók:  je niet neerleggen bij de dingen, zoals die nu eenmaal gaan en zijn.  
Bidden kan zelfs een daad van verzet zijn, 
tegen de schijnbaar zo onverbiddelijke gang van zaken in de wereld en in ons leven.  
 



Dat laat de gelijkenis ons zien.  
 
Die weduwe geeft een voorbeeld van niet-berustend bidden.  
Ze legt zich niet neer bij het onrecht haar aangedaan,  
maar ze wendt zich tot een rechter.  
 
Ze treft het niet. 
Deze rechter zegt van zichzelf dat hij zich  
- 'om God niet bekommert en zich aan mensen niets gelegen laat liggen'.  
 
In de zaak die de weduwe hem voorlegt heeft hij gewoon geen zin.  
Er valt waarschijnlijk voor hem geen eer aan te behalen (en ook geen geld mee te 
verdienen.) 
 
Maar die weduwe geeft de moed niet op.  
Ze blijft komen en aandringen.  
Ze verslapt niet en tenslotte gaat de onverschillige rechter overstag.  
Hij verschaft haar recht- -  eigenlijk alleen, omdat hij van haar af wil zijn. 
Omdat hij bang wordt dat die vrouw hem op een gegeven moment zal aanvliegen  
 
Erg verheffend is het allemaal niet, maar zo gaat het vaak wel toe in onze wereld.  
 
Deze onbewogen rechter komt door de volharding van de vrouw toch in beweging  
en verschaft haar uiteindelijk recht.  
 
De durf die deze vrouw aan de dag legt wordt beloond.  
Zelfs in een wereld waarin het onrecht overheerst is het niet helemaal onbegonnen 
werk voor je rechten op te komen.  
Voor je eigen recht én voor dat van een ander! 
 
'Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen,  
die dag en nacht tot Hem roepen?' besluit Jezus deze gelijkenis.  
'Ik zeg jullie, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen'. 
 
Want God is géén onbewogen God.  
Hij is juist diep bewogen met het onrecht dat mensen wordt aangedaan,  
met het lijden dat ons treft.  
En als je in deze bewogen God gelooft -  dan kun je niet meer berusten in het kwade 
dat ons overkomt. 
Dan kun je het onrecht niet laten voor wat het is.  
Dan blijf je bidden. 
Dan geef je niet op.   
 
God is ánders dan die onrechtvaardige rechter. .  
Zoals Jezus vaker in gelijkenissen doet: hij gaat van het mindere naar het meerdere. 
Hij draait de gelijkenis een halve slag. 
God is anders: hij zal zéker recht verschaffen 
Om de mens en de mensheid tot hun recht te laten komen, dáárin heeft Hij zijn éér 
gelegd. 



Toch, als we afgaan op onze ervaringen en die van anderen, dan kan Gód op die 
onrechtvaardige rechter lijken. 
Niet te bewegen, schijnbaar onverschillig voor wat ons overkomt en aangedaan 
wordt.  
Want zo veel vlotter lijkt God nu ook weer niet in het verhoren van onze 
smeekbeden.  
 
Onverhoorde gebeden -  velen hebben daar ervaring mee. 
'Het helpt toch niet', stellen we teleurgesteld vast. 
 'Je hoort alleen jezelf praten, als je bidt. Een antwoord krijg je niet.' 
 
'God hoort', zegt de Bijbel .  
‘Er is niemand die je hoort’  - zeggen sommigen. 
 
Geloof en ervaring: ze kunnen haaks op elkaar staan. 
 
Jezus zegt: ‘God hoort de mensen die dag en nacht tot Hem roepen geduldig aan’ 
 
Dag en nacht tot Hem roepen!  
Dan maak je er werk van – dan geef je niet op! 
  
Bid en werk -  bid en wees waakzaam –  
 
Het volhardende gebed staat altijd in een bredere samenhang.  
Bidden is nooit zonder aandacht voor de nood van je naaste en van de wereld.  
Bidden loopt over in de helpende daad,  
het niet bij de pakken neerzitten.  
 
Bidden is ook: jezelf aanpakken, de dingen doen die gedaan moeten worden.  
Als dat ontbreekt is het gebed een lege huls.  
 
En als je bidt -  wanhopig misschien, of sceptisch – dan doe je dat vanuit geloof. 
Misschien maar zo’n beetje – maar toch: geloof. 
 
‘Als de Mensenzoon komt – zal Hij dan geloof vinden op aarde?’  
Zal Hij , Jezus, geloof vinden bij ons? 
 
Geloof: het voortgaande gebed  
én het niet aflatende volhouden van mensen.  
 
Mensen zijn onverbeterlijke volhouders! 
En in dat volhouden, in dat hangen aan het leven 
in dat steeds maar weer de schouders eronder en dóór ,  
daarin schuilt het soort geloof dat de Mensenzoon zoekt.  
 
Geloof is gebed,  
geloof is gericht op het Koninkrijk dat komt – én er al is. 
Geloof  is de overtuiging, dat ten langen leste het recht zal zegevieren, 
Dat niet het onrecht heerst, maar het recht.  
 



Doe mij recht…is de bede van de weduwe, in al haar eenvoud, 
 in al haar vastberaden zekerheid, de zekerheid van haar geloof. 
 
De noodzaak om altijd te bidden – dat gaat over het een dagelijks leven.  
Het speelt niet in de kerk, maar op straat.  
Daar waar het geloof moet blijken, waar het gebed zijn eigenlijke uitwerking heeft.  
 
De noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven,  
het is een levenshouding,  
gericht op het recht. 
 
Tegen het grote onrecht in de grote wereld en het grote onrecht in je eigen kleine 
wereld.  
Het is de kracht om het vol te houden,  
om het bij God te houden. 
 
Hij geeft ons de kracht om vol te houden – 
Vandaag door de Maaltijd van de Heer – 
Brood voor onderweg 
De wijn van het koninkrijk. 
 
Want zo spreekt de Heer: “Ik zeg jullie, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen”. 
 

Amen 


