
Overweging deel 1  

Woorden van deze overweging komen uit het boek ´In het licht van zijn Aangezicht´ geschreven door 

Abraham Joshua Heschel. 

‘Het gebed is gebaseerd op de veronderstelling dat wij in staat zijn God aan te spreken en Hem al 

onze verwachtingen, pijn en wensen voor te leggen. Maar deze veronderstelling betekent niet dat we 

over een hele speciale gave zouden beschikken. We bezitten geen magisch vermogen om met de 

Oneindige te spreken en zo voelen we het ook niet. Wij zijn alleen getuige van het wonder van het 

gebed, het wonder van de sterveling die zich richt tot de Eeuwige. Contact met de Eeuwige is niet een 

prestatie van ons maar een gave. Het is als een neerdalende meteoor en niet als een opstijgende 

raket. Voordat de woorden van het gebed onze lippen  bereiken, moet ons hart geloven dat God 

bereid is om ons te naderen en dat wij instaat zijn om de weg voor Zijn nadering te effenen.  

Dat is het geloof dat ons tot gebed leidt. Gebed is geen alleenspraak. Maar is het een dialoog met 

God? Spreekt de mens tot de Eeuwige van persoon tot persoon? Het is niet juist om gebed te 

beschrijven naar analogie van een gesprek tussen mensen. We spreken niet mét God; we maken ons 

voor Hem aanspreekbaar. In het gebed laten we het kostbaarste dat in ons is, naar Hem toestromen, 

we storten ons hart voor Hem uit. Gebed is een antwoord aan God; Hier ben ik. En hier is het verslag 

van mijn dagen. Onderzoek mijn hart, mijn hoop, mijn spijt. Vol blijdschap en schaamte vertrekken we 

weer. Maar het gebed eindigt nooit, want het geloof wekt in ons de wens dat de Eeuwige ons nadert 

als vader en niet alleen als gebieder; dat Hij ons nadert, niet alleen doordat we gaan in Zijn wegen, 

maar ook doordat Hij zich verbindt met onze wegen. 

 

Overweging deel 2   

De woorden die nu uitgesproken worden zijn van Loed Loosen weergegeven in zijn boek “Het derde 

testament”. 

Zowel van Mozes als van Jezus wordt verteld dat ze om te bidden de berg opgaan. Die plaatsbepaling 

is allesbehalve toevallig. Om bij Mozes te beginnen. Met de berg is daar altijd de Sinaï, de plek bij 

uitstek met de Eeuwige. Mozes beklom de berg om te naderen tot de ongeziene God. En dan staat er: 

Hij kwam midden in de wolk en hij bleef op de berg veertig dagen en veertig nachten. In een wolk krijg 

je niets te zien. Daar valt ook niets te grijpen of naar je hand te zetten.  

Bidden heeft, zoals bij Mozes, je wagen aan het ongrijpbare Mysterie. Dat beeld van de eenzame 

Mozes laat ons ook zien dat bidden het tegendeel is van zoetsappig. Echt bidden is nooit knus of 

gezellig. Ook voor wie bidt is er geen ongeschonden of overzichtelijke wereld. De oneffenheden van 

het leven worden door het gebed niet gladgestreken.  

Bidden is het betreden van een ruimte waar niets valt te regelen of te organiseren. Daar kun je 

hoogstens wachten en luisteren. En dan kan het je overkomen dat er in dat donker iets gebeurt. Dat je 

juist dáár iets op het spoor komt.  

Jezus treedt in de voetsporen van Mozes. Jezus ging de berg op om in afzondering te bidden. Dat 

alléén zijn had Jezus kennelijk nodig. Dat herkennen we. Wie niet geleefd wil worden, zal af en toe 

alleen willen zijn. Want iets meemaken gaat vanzelf, maar stilstaan bij wat gebeurt, gaat niet vanzelf. 

Jezus zocht de stilte en afzondering van het gebed om daar inzicht en helderheid te ontvangen 

omtrent zijn roeping en zending. De leraar wilde ook zelf leerling blijven. 

Het Schriftwoord “Hij ging de berg op te bidden” nodigt ons uit om de vraag onder ogen te zien, of we 

hem daarin willen volgen. Of wij in ons leven het gebed een plaats willen geven. En met bidden wordt 

dan niet enkel bedoeld het smeekgebed, ergens om vragen. Bidden is veel en veel meer.  

Als je probeert tot gebed te komen, stel je een gebaar van openheid en van eerbied. Eerbied voor wat 

je niet kunt fotograferen en wat zich in ons leven aandient. Het is een gebaar waarmee je uitdrukt dat 

je de vensters van je hart en je geweten open wilt houden voor wat heilig is, voor wat je niet zelf 



bedacht of gemaakt hebt. Bidden doe je namelijk niet voor zelfontplooiing, maar om recht te doen aan 

wat is. 

In de stilte kunnen dingen naar boven komen die je anders heel gemakkelijk vergeet en die in de 

drukte van alledag zo snel ondergesneeuwd raken of toegedekt of verdrongen worden. De verborgen 

dimensies van ons leven komen dáár aan het licht. Daar ga je opnieuw beseffen dat het verlangen 

naar waarachtigheid belangrijker is dan de behoefte om jezelf waar te maken. Dáár wordt mij ook 

helder dat iemand anders nooit samenvalt met wat ik van die ander weet of meen te weten. Een mens 

is altijd meer dan zijn uiterlijk gedrag.  

Bidden of mediteren is niet iets dat perse moet. Het is geen keiharde plicht. Maar je doet het omdat je 

het niet laten kunt. En omdat je het nodig hebt. Want zonder regelmatige inkeer word ik te 

oppervlakkig of te slordig in het omgaan met anderen en met mezelf.  

Wie echt op anderen betrokken wil blijven en daarbij integer probeert te zijn, zal dikwijls alleen moeten 

zijn. Zonder stilte blijf ik steken in de buitenkant van het leven en verlies ik het zintuig voor dat 

wonderlijke Mysterie in ons midden dat we voorzichtig en met schroom God noemen. Zonder zoiets 

als inkeer of gebed kan ons geloof geen wortel schieten en wordt het nooit iets persoonlijks, iets wat 

vergroeid raakt met de binnenkant van je bestaan. 

Maar voor Jezus is het gaan naar de berg geen vlucht. Integendeel hij daalt de berg weer af, de 

mensen tegemoet. In de bijbel is het gebed nooit een doel op zich. Het is niet iets wat je enkel en 

alleen voor jezelf doet. Het gebeurt altijd in betrokkenheid op al die anderen met wie je te maken hebt. 

In de stilte kom je hen weer tegen.  

 


