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BIDDEN EN SMEKEN  

zaterdag 21 september 2019 

BIDDEN IS EEN ANTWOORD 

Iedere mens, hoe ongelovig hij/zij zichzelf ook mag vinden, is in de diepte van zijn hart 

religieus. “Bidden en smeken” zijn een kenmerk van de religieuze mens. Er is dan ook 

geen religie te vinden, hoe “primitief” hoe, die geen vormen van gebed kent. Mensen 

worden geraakt door het fascinosum et tremendum, het ontzag- en huiveringwekkende, 

van de geheimen van de natuur van het leven, van de vruchtbaarheid en de liefde. Wij 

worden ontroerd door schoonheid, overweldigd door vreugde, door angst of verdriet. 

Wij komen in een noodsituatie: “nood leert bidden”. In deze zin is “bidden” altijd een 

reactie op iets of iemand anders. Het is altijd een “ant-woord”. Bidden is geen eigen 

uitvinding. Wij kunnen soms wel de indruk hebben dat het gebed spontaan in ons 

opwelt. Maar ook dan zijn er, denk ik, uiterlijke of innerlijke omstandigheden of 

gebeurtenissen, die tot zulke biddende gevoelens en woorden in ons aanleiding geven. 

Bidden en smeken zijn een re-actie, een antwoord, op iets wat daaraan voorafgaat. 

Maar dat antwoord komt er niet, als er niet eerst een woord gehoord is. Zonder ons 

hoorvermogen dringt er geen woord tot ons door, bereikt ons geen geluid, blijven wij 

doof voor de ander. Wat een wonder dat wij elkaar kunnen horen! En dat is ook zo 

wanneer wij het hebben over bidden. Aan bidden, verstaan als antwoord, zal altijd een 

soort horen en luisteren voorafgaan. Niet alleen het horen, zien, gewaarworden van 

geluiden, natuurverschijnselen,  in bewondering staan voor nieuw leven, voor de 

vruchtbaarheid en de liefde, maar ook een ander soort waarnemen. Een waarnemen 

dat open is voor de diepere stem van de dingen. Als de ziele luistert spreekt het al een taal 

dat leeft,'t lijzigste gefluister ook een taal en teken heeft. Je kunt dat het luisteren van het 

hart noemen. Aan bidden gaat een luisterend hart vooraf. Een luisterend hart is altijd 

stil. Aan bidden gaat stilte vooraf. Bidden is altijd ingebed in stilte. Luisteren naar de 

stilte is de grondvoorwaarde van het gebed.  

HET ONZE VADER 

Ik zou nu enkele kenmerken van dat bidden en smeken willen benoemen. Zes in totaal. 

Ik wil daarbij uitgaan van het eerste gebed dat Irene Kurka aanstonds voor ons zal 

zingen. Het is het meest bekende gebed uit de christelijke traditie, het gebed tout court, 

het gebed waarin volgens bijvoorbeeld Sint Augustinus alle andere mogelijke gebeden 

liggen samengevat. Het is het “Onze Vader”. Aan alle christenen, van welke 
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denominatie ook, is dit gebed dierbaar, vooral omdat het door Jezus zelf aan Zijn 

leerlingen wordt geleerd. Eens was Jezus aan het bidden en toen Hij zijn gebed beëindigd 

had, zei een van zijn leerlingen tegen Hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Joannes het zijn 

leerlingen geleerd heeft. Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: en dan volgt het 

gebed dat begint met de woorden: Vader, onze Vader (vgl. Lc 11,1-4; Mt 6,9-13). Het 

Onze Vader is het bron-gebed van de christenen en het is er tegelijk de samenvatting 

van. En des te meer is voor de monniken het Onze Vader altijd beginpunt, 

onafscheidelijke reisgezel en einddoel van hun gebed geweest. 

Ik ga het Onze Vader hier niet inhoudelijk verklaren. Ik neem het hier als een 

voorbeeld van gebed. Als een heel eenvoudig en aan velen welbekend voorbeeld kan 

het ons iets leren over eigenschappen van elk gebed, waar en door wie en hoe dan ook. 

1. Het Onze Vader begint met een aanspreking. Als wij bidden, richten wij ons tot een 

ander. Bidden en smeken is een relatie, bidden is niet eenvoudig ingekeerdheid, 

zelfbespiegeling, mindfulness. Bidden is relationeel, veronderstelt een relatie, treedt 

binnen in een relatie. Bidden gebeurt in een betrekking tot een aanwezigheid, die niet 

met mijzelf samenvalt; ik bid niet tot mijn eigen innerlijkheid, bidden is ook niet op 

zoek gaan naar die eigen innerlijkheid. Bidden slaat een brug naar wat naast of buiten 

of boven mij staat. In die zin bevrijdt bidden uit de eenzaamheid van het ik, is 

bevrijdend en ruimte scheppend, het tegendeel van isolerend en op zichzelf 

terugwerpend. Bidden is geen ego-trip maar een uittreden uit de opgeslotenheid in 

zichzelf. Bidden bevrijdt. 

2.  Een mens begint door het gebed zich naar iets/iemand “buiten zichzelf” te richten. 

We hebben enkele externe aanleidingen genoemd, aanleidingen die boven ons 

uitgaan. Deze veroorzaken reacties van ontzag, aanbidding, hulpgeroep in ons hart. 

Maar welke woorden zouden wij daarvoor moeten gebruiken? Datgene, diegene tot 

wie wij bidden, is toch geheimvol, zoveel groter dan wij zelf. De apostel Paulus meent: 

Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden (Rom 8,26). De afstand is eenvoudig te groot. 

Die kunnen wij nooit met onze woorden overbruggen. Daarom is volgens Paulus 

bidden iets dat wij krijgen, dat ons wordt gegeven. Bidden en smeken gebeurt in ons 

wanneer ons hart niet alleen luistert, maar ook ontvangt en opneemt. Er gebeurt iets 

in en met mij. Bij een diepgaand gebed is er de ervaring dat er eerder een ander is die 

in mij bidt; ik bid zelf en tegelijk bid ik op het ritme van de woorden en gevoelens die 

mij gegeven worden. Paulus is ervan overtuigd dat elk oprecht gebed een gave is, en 

wel een gave van de Heilige Geest die in ons hart is uitgestort. Wij ontvangen het gebed, 

wij laten het toe, wij laten het in ons gebeuren. Bidden is meer geschenk dan prestatie. 
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3.  Komt het ook inderdaad aan bij degene tot wie de biddende mens zich richt? Is het 

gebed geen vage kosmische zucht in het onbestemd?  Volgens Sint Paulus is het de 

Geest, de levensadem, van Jezus die in ons bidt. Zijn adem voegt zich bij mijn adem. 

Het is de adem van een persoon, van Hem en van mij, heel persoonlijk. Zo persoonlijk 

en eigen dat dit gebed-bij-uitstek begint met de woorden: “Vader”. Bidden is een 

vrijmoedig gesprek van een kind met zijn vader. Van hart tot hart, van aangezicht tot 

aangezicht. Bidden en smeken doe je terwijl je je aangekeken weet door een God die 

Vader is, en die blik met vertrouwen en liefde beantwoordt. Paulus schrijft daarover: 

Wij weten niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons 

met woordloze zuchten (Rom 8,26). Wij hebben de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn 

en om Hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’ (Rom 8,15). Bidden is een ontmoeting 

van persoon tot persoon. 

4.  Gebed komt voor uit het hart, uit het diepste van mijzelf. Het welt op uit de grond 

van het menselijk hart. “Hart” staat hier voor de kern en de diepste laag van de 

menselijke persoon, en tegelijk voor alles wat hij/zij is. Het hart: dat is niet alleen een 

onderdeel, een van de vele organen in de mens. Het hart, in deze meer geestelijke 

betekenis, is de hele mens. Bidden en smeken vanuit het hart gebeurt dus niet in een 

kleine sector van mijn leven. Is niet beperkt tot een compartiment, zelfs eventueel het 

“religieuze compartiment” dat iedere mens in zich draagt. Bidden en smeken is een 

daad van de hele mens. Hij is daarin betrokken niet alleen met zijn geest, zijn verstand, 

maar ook met zijn lichaam, met zijn verleden en zijn toekomst. Als zodanig is bidden 

en smeken ook in beginsel iets dat heel zijn/haar sociale werkelijkheid raakt en omvat. 

Gebed is geen isolement, niet naar God toe, maar ook niet naar de mens toe. Een 

biddende mens is nooit alleen. Hij staat in een gemeenschap. Jezus laat het gebed tot 

Zijn Vader dan ook beginnen met het woord “onze”. “Onze Vader”. Het gaat over 

“ons” dagelijks brood, over vergeving van “onze schuld”, om bevrijding van “ons” uit 

het kwaad. Bidden doe je samen, zelfs als je alleen bent. 

5.  Maar als bidden nu eens een illusie is, een vroom zelfbedrog? Doen wij niet alsof, 

maar weten wij intussen wel beter? Maken wij onszelf niet iets wijs? Die vraag komt 

nog veel meer bij ons op wanneer wij het hebben over “smeken”. Heeft het wel zin om 

met onze vragen aan te komen bij onze God? De een vraagt om regen, de ander vraagt 

om droogte. Wie van de twee moet God nu verhoren? De vijand vraagt om 

vernietiging van zijn tegenstander, de tegenstander doet hetzelfde. Ze kunnen toch 

niet allebei verhoord worden? Er zijn zoveel onverhoorde gebeden. Waarom al die 

oorlog en al dat lijden in deze wereld, terwijl er zoveel gebeden en gesmeekt wordt 

om verlossing en vrede? De een schijnt te worden verhoord, de ander niet. 
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Ik zou U geen afdoend antwoord op die vragen kunnen geven. Het zijn ook voor mij 

vragen, vragen die rechtstreeks raken aan het geheim dat God voor ons is, een 

ondoorgrondelijk geheim dat voor het menselijk denken niet te bevatten is. God is te 

groot. Hij is groter dan ons hart. Hij gaat ons te boven. Ook Irene Kurka zal daarover 

zingen. Gebed staat in de ruimte van dat geheim. Gebed is niet zomaar een trucje uit 

ons eigen arsenaal van vermogens en vaardigheden. Het is een geschenk. In het gebed 

dat Jezus zelf ons gegeven heeft, legt Hij zelf ons smeekbeden in de mond, niet één 

enkele maar zeven smeekbeden. Hij moedigt ons aan, beveelt ons zelfs met al onze 

verlangens naar God toe te gaan. Hij bevestigt daarmee dat wij, mensen, met onze 

vragen welkom zijn bij, en gehoord worden door een God die voor ons een vader wil 

zijn. Bidden en smeken mag vrijmoedig en kinderlijk zijn; al onze vragen mogen er 

hun plaats in hebben. De enige reserve die erin ligt is deze: ons smeken kan nooit een 

bevel zijn dat wij aan God opleggen. God laat zich niet verplichten door onze klein-

menselijke perspectieven. Ook in die zin weten wij niet hoe en wat wij moeten bidden. 

Wij weten niet wat werkelijk goed voor ons is. Ons bidden en smeken heeft altijd de 

innerlijke reserve van: Vader, laat uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Anders 

gezegd: bidden en smeken is ten diepste ook: vertrouwen. 

6.  Dat brengt ons naar de laatste gedachte. Wij zagen het al: gebed is een geschenk. 

Het is ons voorrecht dat wij God iets mogen vragen. Mogen bidden is een teken van 

vertrouwen van Gods kant. Het veronderstelt dat wij mogen mee-doen in deze wereld, 

dat wij geen willoze en krachteloze, stomme elementen zijn in deze wereld. Het gebed 

veronderstelt dat wij mee-tellen, dat wij er toe doen, dat onze verlangens ertoe doen, 

dat wij zijn uitgenodigd actief mee te werken aan een betere wereld. Ons aandeel 

bestaat in de daadwerkelijke inzet voor die betere wereld, maar ook in het 

voortdurend kinderlijke aankloppen aan Gods deur. Dat Hij mag doen wat wij met 

onze beperkte vermogens niet kunnen. Soms mogen wij ook zien dat onze gebeden 

om een betere wereld, om iets meer vrede en vreugde onder de mensen verhoord 

worden. Bidden maakt ons dankbaar.  

Bidden en smeken zijn een geschenk. Een geschenk dat bevrijdt. Een geschenk van 

persoon tot persoon. Een geschenk dat mensen bij elkaar brengt en één maakt. Een 

antwoord te krijgen op ons biddende vragen is een geschenk. Ons leven als geheel is 

een geschenk. Daar kunnen we alleen maar stil van worden. 


