Bezinning 742: God is toegankelijk
Lucas 11,5-13 = weekdagen 27° week donderdag

Het Woord
Daarna zei Hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar
hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen, want een vriend van me is na een
reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” En veronderstel nu eens dat die
vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed.
Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem
geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft
aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg Ik jullie: vraag en er zal je gegeven
worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt,
ontvangt en wie zoekt, vindt en voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie
zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen,
als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven
schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie Hem
erom vragen.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Deze tekst komt onmiddellijk na het Onzevader in de versie van Lucas. Hij borduurt verder op het
thema van het gebed.
In het eerste van twee delen vertelt Jezus eerst een parabel over drie mensen. Een persoon is
vriend van de twee anderen. Maar die twee anderen kennen elkaar niet. Iemand komt onverwacht
aan bij die gemeenschappelijke vriend, maar midden in de nacht: ’s avonds en ’s nachts is het
koeler om te reizen. De gastvrijheid gebiedt dat men hem eten aanbiedt. Maar de gastheer heeft
niets. Er is dus een nood. Daarom dringt hij aan bij zijn vriend-buur. Deze geeft hem het nodige,
niet eens omdat een vriend de vraag stelt, maar omdat deze zo koppig aandringt. Het is
opmerkelijk dat de gastheer niets voor zichzelf vraagt, maar voor een ander. In ons gebed staan
we inderdaad open voor de andere mensen en hun noden. We vragen God met aandrang hun
alles te geven wat ze nodig hebben. Jezus beklemtoont dat de vrager brutaal aandringt. En Hij
interpreteert dat op een positieve manier: diezelfde hardnekkigheid moeten we tentoon spreiden
in ons vraaggebed tot God.
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Het tweede gedeelte begint opvallend met twee groepjes van drie uitspraken in een chiastische
structuur.1 Vragen, zoeken en aankloppen! Bij God! Hij geeft, Hij laat zich vinden, Hij doet open.
Altijd. En de mens is driemaal passief bij het ontvangen, gevonden worden en het opendoen.
Jezus vertelt een korte parabel, deze keer niet over vrienden, maar over een vader en zoon. De
zoon vraagt, de vader geeft. En misleidt de zoon niet, al zou dat gemakkelijk kunnen want een
adder lijkt op een vis en een schorpioen op een ei. Neen, de vader geeft goede gaven aan zijn
zoon. Maar de hemelse Vader is zoveel groter en liefdevoller dan de mens, die hier ‘boosaardig’
wordt genoemd.
De grote spirituele kracht zit als een verrassing echter in het einde. Jezus moedigt zijn toehoorders
aan de Heilige Geest aan de Vader te vragen. En de hemelse Vader zal Hem ook geven. Daarmee
verwijst Lucas al naar het Pinksterverhaal (Handelingen 2,33.38).

Het woord in mijn leven
Vraag ik de Vader om de Heilige Geest? Voor mezelf? Voor anderen? Voor alle mensen? Doe ik dat
met koppige vasthoudendheid en een diep vertrouwen? Zoek ik naar God? Klop ik vaak bij Hem
aan?

Bidden met het Woord 1
Ik herhaal een aantal keren:
‘Vader, geef mij de Heilige Geest.’
‘Vader, geef de Heilige Geest aan alle mensen.’

Bidden met het Woord 2
Goede God, hemelse Vader,
als wij vragen, geeft U.
Als we U zoeken,
laat U zich altijd vinden.
Als we aan Uw deur aankloppen,
ontvangt U ons, dag en nacht.
We vragen met veel aandrang
Uw Heilige Geest te schenken
aan alle mensen en ook aan ons.
Verdrijf de boosheid uit ons hart.
Leer ons zo goed zijn als U.
Leer ons gul zijn
als anderen aankloppen. Amen.
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A’ verwijst naar A, B’ naar B en C’ naar C.
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