
‘Woorden in stilte’  ( 1Koningen 19: 11-13 ) overwegign 12 februari 2023 
 
Gemeente van Jezus Messias 
 
Door een aardbeving zijn miljoenen mensen dakloos geworden, meer dan 
20.000 doden zijn geteld en er zijn tienduizenden gewonden. Complete steden 
en dorpen zijn weggevaagd. Onvoorstelbaar leed. Kinderen zonder ouders, 
ouders die tussen puin vertwijfeld zoeken naar hun kind uiteengereten families. 
Een ramp groter dan wij mensen ooit kunnen bevatten.  
 
Kun je dan bidden om nieuwe huizen? Voedsel voor iedereen? Bidden om 
nieuwe wegen, viaducten? Bidden om nieuwe ziekenhuizen? Niet alleen voor 
de mensen in Turkije maar ook voor de mensen in Syrië waar de troepen van 
Assad en Rusland alles hebben kapotgeschoten. Kun je God zo maar alles 
vragen? Als ik God bid om een nieuw ziekenhuis in Aleppo dan staat dat er 
morgen echt nog niet. Als wij als gemeente van de Messias God bidden om 
voedsel als manna uit de hemel te laten neerdalen in het rampgebied, dan 
gebeurt dat helaas niet. Zo werkt bidden niet. 
  
Bidden staat niet gelijk ‘vragen aan God’ en het gelijk krijgen.  
Maar wat is bidden dan? ‘Vraag en je zal gegeven worden’, lezen we in het 
evangelie van Mattheüs. Wat vragen we dan? 
 
‘Zoek eerst het koninkrijk van God’, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. Bidden is 
voor mij dan ook je denken richten op het doen van het goede. Je als het ware 
‘inbidden’ in de navolging van Christus. Bidden is zoiets als je mee laten nemen 
door een dynamische stroom van positieve energie die zaken in de samenleving 
recht wil zetten. Welvaart en welzijn eerlijker verdelen.  
 
Als de Messias vraagt om wie honger heeft voedsel te geven, en wie dorst heeft 
water, dan betekent bidden je focus hierop richten. Door uit te spreken dat je 
verlangt naar een samenleving waar ieder mens mag tellen, iedereen een naam 
mag hebben, dan is dat de eerste stap tot handelen. Tot het doen van 
‘gerechtigheid’. Vaak zijn we zo druk met allerlei bezigheden: je mails 
beantwoorden, boodschappen doen, sociale contacten bijhouden, appen en 
sintagram bijhouden, dat je soms vergeet wat nou de grote lijn in je leven is. 
Door al de muizenissen in je hoofd vergeet je wat er werkelijk toe doet in je 
bestaan. Namelijk: ‘Goed doen, gerechtigheid nastreven, in grote en kleine 
daden’.  



De priester Henri Nouwen schrijft: ‘Bidden is allerleerst een levenshouding die 
je in staat stelt temidden van de wereld een stilte te vinden, waarin je 
ontvankelijk wordt voor de beloften van God en hoop vindt voor jezelf, je 
medemens en de gemeenschap waarin je staat.’  
 
Inspirerende zinnen die mijn idee van bidden verwoorden. Bidden helpt om in 
een overvolle wereld aan ideeën, werkzaamheden een stilte te vinden. Rust die 
ruimte maakt om je te richten op het concreet maken van de navolging van 
Christus. Stil worden, even op de rem trappen, en je afvragen: waar leef ik 
voor? Waar ben ik mee bezig? In de stilte komen we tot een luisteren. Als ik 
alleen maar aan het woord ben, dan is er geen ruimte om Gods bedoeling toe 
te laten. Vandaar ook dat Elia pas in het suizen tot verstaan kan komen. De 
astrofysicus Heino Falcke schrijft dat voor hem het zachte suizen nog te veel 
geluid maakt. ‘Het kan tussen God en mij zo stil zijn, dat de stilte spreekt.’ Dit is 
voor mij de diepste bedoeling van bidden. Dat we zo stil worden, dat de stilte 
gaat spreken. Dat we één worden met hoe God wil dat wij in het leven staan. 
 
Als de stilte gaat spreken dan krijg ik een grotere horizon dan mijn eigen 
gedachten. De horizon van de Eeuwige, of de Messias is oneindig groter dan 
wat mijn denken kan aanschouwen. Je kunt o over je eigen muren heenkijken, 
je eigen vooroordelen en angsten. Je krijgt er geloof voor terug dat de wereld 
wel te veranderen is in eentje waar ieder mens een huis, goede zorg en 
onderwijs mag hebben. Niet eentje die tenonder gaat aan comsumptisme. Als 
de stilte gaat spreken dan wordt het leven echt een waagstuk, het wordt 
intenser en meer op de ander gericht. Of in de woorden van de middeleeuwse 
theoloog Anselmus: ‘biddend vat de mens een idee op van Wie groter is dan al 
wat bestaat’.  
 
Wie de stilte toelaat, gaat intens op zoek naar het goede. Zo richtte Etty 
Hillesum als ze bad haar blik niet naar de hemel, maar boog ze haar hoofd en 
verborg haar gezicht in haar handen, om God diep in zichzelf te kunnen zoeken. 
Ze schrijft: ‘Ik heb God weer gedankt, niet voor het warme bed en voor de 
erwtensoep, maar daarvoor, dat hij weer in me wonen wilde.’ God was voor 
Etty een diep gesprek met zichzelf, waarin ze steeds opnieuw zocht naar wat 
het goede was. 
 
 
 
 



Bidden is je richten op rechtvaardig handelen. Bidden maakt van een ‘ik gericht’ 
mens, zeg maar ‘ego-centrich’, een op de ander gericht mens. Je krijgt de hele 
wereld in het vizier. Als ik God vraag om hulp voor de getroffenen in het 
rampgebied dan wil ik daarmee zeggen dat ik mijn uiterste best ga doen dit te 
gaan realiseren. Bidden is niet God voor ons karretje spannen, maar jezelf 
motiveren het goede te doen. In de stilte hoor ik Gods oproep om goed te 
doen, iedere dag opnieuw en niet ego-centrisch te leven. 
 
‘Ik trek het gebed om me heen als een donkere beschutte muur, in het gebed 
trek ik me terug als in een kloostercel en treed dan weer naar buiten, sterker en 
weer bijeengeraapt’, schrijft Etty in haar dagboek. 
 
Ik wens u en mezelf toe dat we in de stilte steeds weer sterker naar buiten 
treden. Fier en vol goede moed. 
 
 
Moge het zo zijn. 
 
Jeroen Jeroense 
10 februari 2023 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Biddende handen: Albrecht Dürer (1471-1528) 
 
 
 
De God in mijn hersenen 
 
Toen ik al bijna ontwaakt was herinnerde ik mij 
dat ik die nacht in het verleden had geleefd 
en zonder de geringste verbazing weer 
geloofd had dat God bestond 
 
ik wilde hem eindelijk wel eens spreken 
het is een bijzonder aardige man zei iemand 
je kunt hem gerust eens bellen 
 
ik belde en er klonk een stem, een heel lieve stem 
zodat ik mij een lieve gevleugelde vrouw voorstelde 
zoals je wel ziet op felicitatiekaarten 
 
wilt u god, werd er gezegd, toets dan één 
wilt u god niet, toets dan niet 
ik toetste één 



 
en dezelfde gevleugelde vrouw zei: er is nog 
één wachtende voor u en die ene bent u 
 
ik herinnerde mij dat ik hier eindeloos over 
moest nadenken tot ik ontwaakte en God weer 
was verdwenen, ergens in mijn hersenen 
 
----------------------------------------------------------- 
Uit de bundel: 
Geluk is gevaarlijk, april 2005, 4e vermeerderde druk 
 
 
 


