
 

 

Overweging Oecumenische Viering zondag 22 januari 2012 – Jaco Zuurmond en Hans van der Hulst 

‘Winnen met bidden?!’ 

  

1Korinthe 15, 1-2; 9-11; 57-58   

Marcus 9,33-37 

1. Hans 

 ‘Winnen met gevouwen handen’, dat was het thema dat Poolse christenen ons voor deze Week van 

Gebed 2012 aanreikten, u hebt dat zien staan op het affiche en op de voorkant van onze liturgie 

vandaag. 

Wij hebben daarvan gemaakt: ‘Winnen met bidden ?!’, met een vraagteken en een uitroepteken: 

want bidden bleek voor ons veel meer te zijn dan wat we zeggen of overwegen, alleen in de houding 

van je-handen-vouwen en je-ogen-sluiten, mag u daarbij bedenken. Het onderwerp ‘bidden’, 

waarover we in de voorbereidingsgroep in gesprek raakten, bleek uitdagend, verrassend, maar zeker 

niet een vanzelfsprekend gebeuren dat zonder meer duidelijk of zondermeer positief is …… Daar wil 

ik u al een beetje nieuwsgierig mee maken, naar wat er toen bij ons allemaal naar boven kwam, maar 

ik wil u toch eerst nog even iets vertellen over hoe onze Poolse medechristenen tot de verbinding 

tussen bidden en winnen kwamen. 

De mensen in Polen dachten bij de voorbereiding van de liturgie allereerst terug aan de geschiedenis 

van hun eigen land. En die geschiedenis is er een van nederlagen en overwinningen. Vele malen werd 

Polen bezet, verdeeld en onderdrukt door vijandige mogendheden. De hoofdstad Warschau werd 

symbool voor de strijd tegen het fascisme, Auschwitz, in het zuiden van Polen, werd symbool van 

vernietiging. Het constante streven naar bevrijding en het verlangen naar vrijheid hebben op den 

duur geleid tot belangrijke veranderingen.  We herinneren ons vanaf de 80-er jaren van de 20ste 

eeuw de betekenis van de vakbond Solidarnosc, onder leiding van onder anderen Lech Walesa, en 

van wat de keuze van een poolse paus bij de katholieken,  en eigenlijk bij alle Polen, opriep. 

De samenleving werd opener en democratischer, het denken en beleven vrijer. Men voelde het als 

een overwinning, die mede door aanhoudend gebed in christelijke kring bereikt was. Zo kwam men 

op het motto uit de 1e brief van Paulus aan de Korintiërs, we zullen dat horen in de eerste bijbellezing 

straks: ‘Laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.’  Met 



andere woorden: met Christus hebben we overwonnen, en zullen we opnieuw overwinnen. Maar: 

waar winnaars zijn, zijn ook verliezers, en wie blijft aan hen denken, wie bekommert zich om hen, is 

dat ook niet een christelijke opdracht? En bijna met een knipoog wordt ook nog verwezen naar de 

zomer van 2012 die eraan komt: dan wordt er in Polen en in de Oekraïne gevoetbald om het 

Europees Kampioenschap. Dat dat in Polen gehouden kan worden, voelen velen ook als een 

overwinning, nog los van de eventuele resultaten van de nationale ploeg. Maar ook hier is de vraag 

aan de orde: wie bekommert zich straks om de verliezers? Of telt alleen de overwinning? En kan of 

moet daarvoor gebeden worden? Heeft dat zin, heeft dat betekenis, kun je dat eigenlijk wel zo 

zeggen: we bidden voor dit, of voor dat, voor deze wel, en voor die niet, wat ben je dan eigenlijk aan 

het doen? ‘Winnen met bidden’ …… tja, kan dat eigenlijk wel, kunnen wij ons daar iets bij 

voorstellen?  

 2. Jaco 

 Eigenlijk zou ik deze preek nu het liefst aan u teruggeven. Vertel eens over úw gebed! Vertel eens 

eerlijk, of u bidt, wanneer, hoe, wat? Wat verwacht u van uw gebed? Als het bidden in de loop van 

de tijd verdwenen is uit uw leven, hoe ging dat? Als bidden niets voor u is, hoe kijkt u aan tegen 

mensen die wel bidden?  

In de voorbereidingsgroep hebben we onszelf en elkaar dergelijke vragen gesteld. Dan blijkt bidden 

ineens vreselijk intiem. Het raakt aan je diepste eerlijkheid. Het raakt aan je diepste hoop. Maar 

daarmee ook aan je diepste twijfel – op het moment dat je vragen durft te stellen, of móet stellen, bij 

je eigen gebed. Het raakt ook aan onze verschillen. Geloofsverschillen. Bidden is bepaald niet meer 

vanzelfsprekend anno 2012. Ieder gaat er op een eigen manier mee om, en die manieren kunnen 

volledig tegengesteld zijn.  

In de voorbereidingsgroep durfden we ook kritisch te zijn naar ons gebed. We herkenden zeker de 

neiging om in ons gebed al te makkelijk ons pakje bij God over de muur te gooien, waar we eigenlijk 

wel weten dat we gewoon zelf aan de slag zouden moeten. We herkenden ook de neiging om ons in 

het gebed al te zeer af te sluiten voor de wereld buiten. En eerlijk gezegd herkenden we ook wel iets 

van het bittere boek van Selma Lagerlöf, de Antichrist, waarin de duivel vooral macht heeft doordat 

hij gewoon de gebeden van mensen verhoort. Een onvoorstelbare puinhoop is het gevolg – omdat de 

gebeden van mensen vaak zo niet egoïstisch, dan toch wel kortzichtig zijn. Dat boek is een spiegel 

voor ons gebed: Zou de wereld echt beter af zijn als al onze gebeden werden verhoord? Maar dat 

leidde omgekeerd weer tot de vraag: Stel je een wereld voor waarin níet meer gebeden wordt… zou 

dat écht een betere wereld zijn?  

 Maar nu even dit - dominee, u heeft het nu de hele tijd over bidden, maar wat is trouwens bidden? 

Waar begint bidden en waar houdt bidden op? Bij bidden denken we snel aan ‘woorden’. Maar 

bidden kan toch ook stilte zijn – steeds minder woorden nodig hebben . Is bidden soms niet ook dat 

je in die stilte vooral luistert.  

 3. Hans 

 Om te bidden zocht Sint Franciscus, zo vertelt een oud verhaal, graag de stilte van de natuur op. Hij 

sprak dan bijna geen woord maar luisterde vooral. Zo bracht hij lange uren van wachten door, terwijl 

hij aandachtig lette op het minste verroeren van de wezens en de dingen rondom hem, om er een 



teken van de Schepper in te ontdekken: in de zang van een vogel, het ruisen van de bladeren, de 

sprong van een eekhoorntje, de trage stille groei van het leven. Franciscus wilde vooral luisteren en 

begrijpen, zonder iets te verstoren, nederig en vol eerbied, en het stil maken in zichzelf. Dat was 

bidden voor Franciscus, vertelt dit oude verhaal ….. 

Zo bidden, zo stil en aandachtig zijn, zo open gaan voor al dat moois om je heen, zo leven in een 

oneindig grote ruimte – dat alles maakte van Franciscus een ander mens. Z’n wereld werd groter, hij 

werd er nederig van, maar het activeerde hem ook: hij ging zich onvermoeibaar inzetten voor die 

prachtige schepping, die schitterende wereld met z’n mooie natuur, en z’n dieren, en z’n mensen, in 

al hun nood, in al hun kwetsbaarheid  …… 

 Bidden, als dat in wezen stil worden is, aandachtig zijn, aandachtig vertoeven bij, en zó stil, dat je 

echt helemaal hoorder kunt worden, dan kan er wat met je gebeuren – er is geen garantie, maar het 

zou kunnen, het blijkt soms te gebeuren ……: en dan is er een wereld te winnen ….. 

En je kunt over bidden zeggen wat geldt voor alle godsdienstigheid en geloven: je kunt er aan 

opknappen, en je kunt erop af knappen. Het kán je verder helpen, in jouw levenssituatie, of niet ……   

Dat hangt van een heleboel af, daar wil ik nu niet allemaal op in gaan. Maar wel nog even op die 

mogelijk positieve betekenis. Want godsdienstigheid, geloven, en bidden, dat kan je troosten en dat 

kan je uitdagen – dat was wat er met Franciscus gebeurde.   

Bidden kan je troosten: je kunt beleven dat in jouw innerlijke stilte, met of zonder woorden daarbij, 

dat er iemand is die jou hoort, die zich om jou bekommert, die er wil zijn voor jou, die jou ruimte 

geeft om te leven, die een en al oor voor al je wel en wee is, voor je vreugde, je verdriet, voor wat je 

gewonnen hebt of verloren: en dat kan een mens enorm troosten, zo’n ervaring: ‘ik mag er zijn, 

precies zo als ik ben, ik ben de moeite waard …’ En zo’n ervaring kan je uitdagen: kan je het gevoel 

van verantwoordelijkheid geven: als ik zo gelukkig ben dat ik dit mag ervaren, dan voel ik me ook 

uitgedaagd om het door te geven, om het ook aan anderen te betonen, en: dan komen die anderen, 

jouw lieve, kwetsbare medemensen, dichtbij je, en verder weg, overal ter wereld, in beeld, in jouw 

gebed: mensen in hun nood om wie jij je bekommert, ook in je gebed …….  

Ik merkte ook aan Paulus, dat hij zich uitgedaagd voelde in deze zin: ik merkte dat in wat hij vertelt 

aan zijn vrienden in Korinte, in de eerste lezing van vandaag: Paulus was geraakt door God, door 

Jezus, en hij heeft zich voor de zaak van het evangelie ten volle ingezet: ik heb gezwoegd, ik heb 

verkondigd, ik heb m’n uiterste best gedaan …         

 4. Jaco  

… maar Paulus zegt ook: “Alleen dankzij Gods genade ben ik wat ik ben…” De uitdaging voor Paulus, 

zijn harde werken, is ingebed, in de troost, in het geborgen zijn. Dat maakt zélfs de doener Paulus 

uiteindelijk bescheiden. Zoals Jezus in de evangelielezing van vandaag zegt: ‘Wie de belangrijkste wil 

zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’  

Bidden is ook weten dat het niet allemaal van jou zelf hoeft te komen. Dat geeft ruimte. Ruimte om 

te zoeken, om te proberen. Ruimte voor trial and error. Soms werkt het… maar soms ook niet. En 

steeds weer zoek je verder. Zoeken naar die troost die ook uitdaging in zich draagt. Zoeken naar die 

geborgenheid die jou moed geeft om ook het jouwe bij te dragen. Steeds weer opnieuw. Soms met 

meer woorden. Soms met minder. Soms gewoon in stilte. Soms met een enkel woord dat je mocht 



ontvangen van de kerk van alle eeuwen: “Heer, ontferm u”. Het kortste gebed. Dat misschien wel alle 

andere gebeden draagt.  

Winnen met bidden ?!   

Heer ontferm U over ons allen.   Amen.  


