
Vanuit de pastorie 

 

Hierbij een korte update vanuit de pastorie. Het lijkt erop dat de overheid rustig de teugels 

begint los te laten. Als kerkenraad bezinnen we ons hoe we langzamerhand het kerkelijke 

leven kunnen opstarten. Ik weet dat veel van jullie ernaar verlangen om elkaar weer te zien. 

Ik hoop jullie ook snel weer te kunnen ontvangen in de kerk op zondag. 

 

Ik ben dankbaar dat ik jullie via dit boekje weer mag bemoedigen. 

 

In Christus verbonden, 

Een hartelijke groet, 

Eduard de Braak 

 

Meditaties week 22 

“Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, 

de moeder van Jezus, en met zijn broers.” (Hand. 1:14) 

De tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren is een tijd van gebed voor de gemeente. De 

komende week zullen we daar dus ook bij stilstaan. Gebeden zijn als het ademen van een 

mens. Zoals we moeten blijven ademen, zo moeten we ook blijven bidden, willen we leven. 

Het belang van het gebed mag niet onderschat worden. Het gebed brengt het lichaam tot 

rust, het gebed zorgt voor orde in het hoofd en het gebed onderhoudt, versterkt en verdiept 

de relatie met God. Het gebed staat dus in het centrum van een gezond (geloofs)leven.  

Wat zullen de discipelen, de vrouwen en de broers van Jezus hebben gebeden? We mogen 

ervan uitgaan dat ze trouw aan het onderwijs van Jezus bleven en zijn voorbeeld volgden. 

Dat betekent dat ze het Onze Vader baden dat ze van de Here Jezus geleerd hadden. Daarbij 

zullen ze zich hebben toegewijd aan het gebedsboek van de Bijbel: de Psalmen. Deze week 

bidden we als het ware mee, door een combinatie van die twee te maken. Elke bede bidden 

we aan de hand van een Psalm. 

Als christenen moeten we leren bidden. Een kind leert praten, omdat zijn vader tegen hem 

praat. Een christen leert bidden, omdat de Vader tot hem gesproken heeft. Bidden is 

antwoord geven op Gods gesproken woord.  

Bidden is niet iets wat je van nature goed doet. De discipelen zeiden niet voor niets: ‘Leer ons 

bidden.’ Eén van de bijzondere aspecten van het christelijk gebed is, dat wij altijd de troost 

en bemoediging krijgen dat we niet alleen bidden. Niet voor niks begon Jezus zijn gebed met 

‘Onze Vader’. Hij is allereerst Degene die voor ons pleit voor de rechterstoel, als 

hogepriester. Wanneer wij bidden, moeten we beseffen dat wij niet allereerst het gebed 

starten, maar dat Jezus dit begonnen is en voortdurend doet. Wij haken slechts aan. Maar 

het is daarom ook nodig om af te stemmen op Zijn gebed. Het is dus de vraag: ‘Bid ik wel 

zoals Jezus bidt of zoals Jezus wil dat ik bid?’ 

  



Maandag: Uw Naam worde geheiligd 

‘Ik wil U loven, HEER, met heel mijn hart, vertellen van uw wonderdaden. Ik wil vrolijk zijn, u 

toejuichen, uw naam bezingen, Allerhoogste.’ (Psalm 9:3) 

Wanneer moslims bidden, doen ze dit vaak vanuit gewoonte of ritueel. Het is een plicht. 

Sommigen van hen weten niet eens wat ze bidden. Wanneer boeddhisten bidden, sluiten ze 

de ogen en mediteren ze. Ze proberen de verlangens in henzelf te doden, zodat ze ook niet 

hoeven te lijden. Wanneer een gemiddelde Nederlander bidt, doet hij dit vanuit gewoonte of 

juist vanuit een verlangen. 5% van de mensen gaat namelijk bidden wanneer ze iets heel 

graag willen hebben.  

Het christelijk gebed is anders, door deze eerste bede: “Uw Naam worde geheiligd.” Je zegt 

daarmee dat het je hartsverlangen is om boven alles en iedereen allereerst God te loven en 

te prijzen. De glorie van Zijn Naam is belangrijker dan jouw gewoontes, jouw verlangens en 

jouw nood.  

Daarom wordt deze bede ook wel een drempelgebed genoemd. Zodra je de drempel over 

bent, besef je dat alle volgende woorden gericht moeten zijn op de glorie van Zijn Naam. Een 

christen begint zijn gebed met het einddoel voor ogen: ‘Ik wil boven alles uw Naam eren.’  

Zo wil Psalm 9 God ook prijzen. Eerst lezen we hoe God mensen verdedigt, beschermt en 

beschutting biedt. Hierop zegt eenieder: ‘Amen!’. Maar dan lezen we wat God nog meer 

doet. Hij oordeelt, Hij dreigt en Hij brengt om. Voel je het ongemak bij die verzen? De eerste 

bede voorkomt dat we te snel over deze woorden heen lezen of ze wegmoffelen. ‘Uw Naam 

worde geheiligd.’ De glorie van God bejubelen we niet alleen vanwege zijn reddingswerk. Zijn 

Naam geven we ook eer, omdat Hij het kwaad niet wegmoffelt of tolereert, maar 

veroordeelt. In tegenstelling tot ons. Uw Naam worde geheiligd! 

 

  



Dinsdag: Uw koninkrijk kome 

“Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verheft u, aloude ingangen: de koning vol majesteit wil 

binnengaan.” 

De heiden bidt: ‘God, geef me rijkdom, plezier en macht.’ Christenen zijn er als de kippen bij 

om dit soort gebeden te veroordelen. Toch is een christen niet veel beter, wanneer hij 

hetzelfde bidt, maar andere woorden gebruikt. ‘God, wilt u me genoeg geld geven, zodat ik 

me daar geen zorgen meer om hoef te maken?’ ‘God, geef dat het een fijne dag wordt.’ ‘God, 

geef ons het vermogen om in vrijheid te leven.’ Toegegeven, deze gebeden hoeven niet 

verkeerd te zijn. Ik bid ze ook. Als we maar met een groter verlangen bidden of Christus’ 

koninkrijk in ons werkelijkheid wordt. Het probleem is echter wel het volgende. Wanneer we 

vragen of God met zijn koninkrijk in ons leven komt, heeft het nare gevolgen voor ons eigen 

koninkrijk. Wanneer we vragen of het koninkrijk van de gekruisigde Christus in ons leven 

komt, bidden we allereerst niet om de afwezigheid van nare dingen. Met Christus, komt 

namelijk ook zijn kruis het leven binnen. Wel bidden we om kracht, zodat we het lijden 

kunnen doorstaan. omdat Gods Geest in ons werkt. Dan wordt Gods Koninkrijk zichtbaar. 

De tweede bede is met name van betrekking op de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren. De 

Koning vol macht en majesteit is naar de hemel gegaan. Maar Hij beloofde: ‘Ik laat jullie niet 

als wezen achter. De pleitbezorger zal komen.’ De mensen die zijn achtergebleven, zijn in 

afwachting van de Heilige Geest om het koninkrijk in hen te vervullen. Hef je handen en je 

hoofden omhoog, verhef je en kijk omhoog! De Koning vol majesteit wil binnengaan! 

  



Woensdag: Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 

“Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid.” (Psalm 86) 

Twee dingen vallen meteen op in deze bede.  

Allereerst wil God iets met jou en voor jou dat het doel moet worden voor wat je zelf wil zijn.  

Ten tweede gebeurt in de ‘hemel’ Gods wil onvoorwaardelijk. Dus waar Gods wil gebeurt, 

daar is hemel. Je bidt dus dat de aarde als de hemel wordt. De Bijbel werkt in heel de Schrift 

naar dat einddoel toe. Uiteindelijk komt de wereldgeschiedenis tot zijn vervulling als de 

hemel ‘in huwelijk treedt’ met de aarde (zie Openbaring 21). 

Jezus’ leven kan samengevat worden door zijn eigen woorden: ‘de wil doen van Hem die Mij 

gezonden heeft.’ (Joh. 4:34). Hij laat met zijn leven zien wat er gebeurt als een mens volledig 

gericht is op de wil van God. Dat is zeker niet gemakkelijk. Jezus bad in de tuin op de 

Olijfberg: ‘Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan. Maar niet 

zoals Ik wil, maar zoals U wilt.’ Jezus liet zijn eigen wil slachtoffer worden van Gods wil. 

Onder strijd en onder gebed lukte dat. Daarom is het christelijke gebed niet gericht op het 

veranderen van God, maar op het veranderen van jou. 

Jezus zelf is ‘de hemel’. In Hem en door Hem gebeurt Gods wil. Als je Hem zo ziet, besef je 

dat je nooit uit eigen kracht ‘gerechtvaardigd’ kunt worden. De zwaartekracht van jouw wil is 

zo sterk, omdat je niet meer dan aarde bent. Maar waar we dus om bidden in deze bede is 

dat we naar God toegroeien en dat Gods wil de zwaartekracht van ons egoïsme overwint. Zo 

zullen we de hoogte kunnen bereiken waartoe we geroepen zijn. 

  



Donderdag: Geef ons heden ons dagelijks brood 

De bede die vandaag centraal staat, lijkt het meest ‘menselijk’. De HEER vraagt je om ‘het 

enig noodzakelijke’ voorrang te geven, maar Hij kent en erkent ook je materiële behoeften.  

Sinds het begin van de coronatijd ben ik bezig met een moestuin. Dat is voor mij een 

behoorlijke ontdekkingstocht. Ik ben erachter gekomen, hoeveel afhangt van factoren buiten 

mezelf. De droogte kan ik misschien wel een beetje compenseren met mijn gieter, maar het 

is niks vergeleken met een regenbui. Wonder boven wonder kwamen bij mij de boontjes op, 

terwijl het veel te vroeg daarvoor is. Uiteindelijk kan ik op mijn best proberen om de 

omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken. Maar hoe groot de oogst is, is voor een groot 

deel afhankelijk van dingen buiten mijzelf. Voor mij is dat een geluk, want zonder de hulp van 

God en een aantal gemeenteleden was mijn moestuintje bij voorbaat al een mislukking.  

Voedsel is geen automatisme of recht, het is geen Godsgeschenk. Het ligt op je bord door 

God en door je naaste. Daarom is het goed om God hier dagelijks om te blijven vragen. Door 

de vraag om voedsel, blijven we onszelf eraan herinneren dat wij het niet aan onszelf te 

danken hebben. 

Toch vragen we niet alleen om materieel voedsel. Het gaat ook om ons geestelijk voedsel. De 

apostelen na de hemelvaart deden nog helemaal niks aan verkondiging in de tien dagen 

tussen Hemelvaart en Pinksteren. Ze waren aan het wachten totdat God hen geestelijk 

voedde, voordat ze aan de slag gingen. Ook lezen we niets over het avondmaal in deze tijd. 

Maar na Pinksteren, lezen we dat de kerk zich toewijdde aan het avondmaal. Elke dag braken 

ze het brood en aten ze. Geloof je dat niet alleen het materiële, maar ook het geestelijk 

voedsel van boven moet komen? 

  



Vrijdag: Vergeef ons onze schulden 

‘We hebben ons als raven verzameld rondom het lijk van goedkope genade.’ 

Dagelijks klaagt je eigen leven je aan, door allerlei ongeloof, traagheid in gebed, door het 

ontheiligen van het lichaam of door trots. Daarom moet je dagelijks aan God vragen of Hij die 

schuld wil vergeven. 

‘Geloof dat God je zonden vergeeft.’ ‘Genade is gratis.’ Deze uitspraken ken je ongetwijfeld. 

En ze zijn ook waar, want de Bijbel spreekt er uitvoerig over. Toch kan de kracht van Gods 

vergeving achterwege blijven wanneer we denken dat genade alleen gratis is. Ja, genade is 

gratis, maar tegelijkertijd zal het je alles in je leven kosten. Genade is gratis, maar niet 

goedkoop. Er is niets dat kostbaarder is dan Gods vergeving en genade. Toch kunnen we er 

ontzettend laconiek mee omgaan. Bijvoorbeeld door te zeggen: ‘Heb je iets verkeerd 

gedaan? Geen zorgen. Christus is voor je gestorven.’ Daarom zei de bekende theoloog 

Bonhoeffer: ‘We hebben ons als raven verzameld rondom het lijk van goedkope genade.’ Als 

we een probleem hebben, keren we terug naar Christus om ons geweten te sussen. Maar 

God werpt zijn parels niet voor de zwijnen, die ze vertrappen met hun poten.  

Daarom voegde Christus toe: ‘gelijk ook wij vergeven die ons iets schuldig zijn.’ Wil je Gods 

vergeving? Dan zal je jouw recht op het oordeel moeten loslaten. Zijn vergeving is gratis, 

maar gaat je toch heel wat kosten. Je mag niet langer je eigen rechter zijn. Het moet serieus 

iets voor je betekenen wanneer Jezus zegt: ‘Je moet je naaste 70 maal 7 keer vergeven.’ Zo 

maak je telkens een knieval voor de HEER, wanneer je Hem om zijn vergeving vraagt. En dan 

mag je geloven en vertrouwen, dat Hij je als een goede Vader keer op keer wil vergeven. Wat 

je een ander kwalijk neemt, valt in het niet bij wat God jou wil vergeven. 

  



Zaterdag: Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

‘De grootste truc die de duivel heeft uitgehaald met de wereld, is haar te laten geloven dat hij 

niet bestaat.’ 

De meeste mensen die niet in het bestaan van de duivel geloven, hebben meestal nog nooit 

oog in oog met het kwaad gestaan. 

De grote dichter W.H. Auden kwam tot geloof, omdat hij in aanraking kwam met het kwaad. 

Hij was een socialist en een atheïst die niets met God te maken wilde hebben. Volgens hem 

bestonden zowel de duivel als God niet. In 1939 bezocht hij een bioscoop waar een 

documentaire werd afgespeeld. Hierin was te zien hoe de Nazi’s Polen binnenvielen. 

Vrouwen en kinderen werden het slachtoffer van bajonetten. Het Duitse publiek in de 

bioscoop begon langzaam, maar steeds harder te roepen: ‘Dood ze! Dood ze!’. Binnen twee 

minuten had Auden zijn oude levensovertuiging verlaten. Hij had het kwaad ontmoet. Dit kon 

niet verklaard worden door psychologie, politiek of omgevingsfactoren. Dit is het werk van 

de duivel. Dit is radicaal kwaad. Hij verliet de bioscoop op zoek naar een geloofsovertuiging 

die recht deed aan wat hij net zag. En hij zei: ‘Toen ontmoette ik Christus.’ Alleen Christus 

was groot genoeg om de mens te bevrijden van de pure haat waarin hij of zij gevangen was. 

Christus was het te doen om dat verlossingswerk. De mens moet uit handen van het kwaad 

gegrepen worden. 

Toen de Joden, bezeten door haat en kwaad, met bloeddoorlopen ogen riepen: ‘Kruisig hem, 

kruisig hem.’, antwoordde Christus: ‘Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze 

doen.’ En zo veranderde Jezus het hart van velen, door zijn vermogen om kwaad niet door 

kwaad te beantwoorden. Door het goede, wordt een mens verlost van de boze. 


