
 

 

INLEIDING 

’s Avonds als ik slapen ga 

volgen mij veertien engeltjes na: 

twee aan het hoofdeind 

twee aan het voeteneind 

twee aan mijn rechterzij 

twee aan mijn linkerzij 

twee die mij dekken 

twee die mij wekken 

en twee die mij wijzen 

naar ’s hemels paradijze. 

 

Of, als u van protestantse huize bent: 

Ik ga slapen, ik ben moe, sluit mijn beide oogjes toe. 

Here houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. 

 

Boze dat ik heb gedaan, zie dat Here toch niet aan. 

Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus’ wil mij rein. 

 

Ik denk dat velen van u dit gebedje voor het slapen gaan nog wel kennen van vroeger. 

Wat leek de wereld toen eenvoudig en ongecompliceerd. Het gebedje geeft een beeld 

van vertrouwen: er kán toch helemaal niets mis gaan? Ogen dicht, handjes ervoor, 

gebedje opzeggen en slapen maar. Want God zal wel waken. En als God er niet is, dan is 

mama er toch?  

Vandaag gaat het over bidden. Over verlangen, over hoop, over verwachtingen en vragen.  

Maar God is geen Sinterklaas. Ouder wordend merk je dat bidden geen “u vraagt en wij 

draaien” is. Op ons biddend vragen krijgen we niet de antwoorden waarop we zo intens 

hebben gehoopt. De wereld en de werkelijkheid is voor iedereen bij tijd en wijle een boze 
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droom. Geweld en rampen worden door bidden niet anders. Ziekte, ongeluk, verdriet en 

dood verdwijnen niet zomaar omdat wij daarom vragen aan de lieve God. En datzelfde 

geldt voor alle angst en terreur van deze dagen.  

 

Wat dan blijft is de stilte. Een keren tot de Eeuwige, en Hem om ontferming aanroepen. 

 

OVERWEGING  

 

Bidden is iets als de slappe lach. Tranen over je wangen en als je elkaar aan kijkt dan gá je al weer. 

Het is aan iemand die er naast staat niet uit te leggen. Je kan hooguit vertellen waarom je lacht, 

maar begrijpen zal diegene het nooit. Mijn moeder kon er vroeger wel eens wanhopig van worden 

als ik met een vriendinnetje weer eens zo’n bui had. De enige die het snapt is degene met wie jij 

de slappe lach hebt. Omdat je met hem of haar eventjes op dezelfde golflengte zit, een relatie 

hebt.  

Zoiets zou bidden mogen zijn: dat God en jij elkaar aankijken, en elkaar woordeloos begrijpen in 

dankbaarheid en verdriet. Je kan, en je hoeft niets uit te leggen want de Eeuwige weet wel wat je 

nodig hebt, of wat er speelt in jou. Het is de relatie aan willen gaan met elkaar.  

Jij en God. En juist vanwege die relatie – kennen en gekend worden – is het antwoord op jouw 

gebed soms zo anders dan je had gehoopt of verwacht. Maar de belofte is dat wat jou geschonken 

wordt nou net datgene is wat je ook nodig hebt. Ook al denk je van niet. Gratuit. 

En dat gratuite..  

 

Afgelopen week was de wereld te klein bij de onverwachte gratie die Frank Masmeijer heeft 

ontvangen. Vermindering van anderhalf jaar gevangenschap. Zoals het Nederland betaamt rollen 

de meningen over elkaar heen. Onbegrijpelijk, zei men. Klassenjustitie. Klap in het gezicht van de 

politie. Ondermijning rechtsstaat. Alle vermeende experts verschijnen weer in de talkshows… 

Maar een radio-interview sprong er bij mij uit.  

Gratie, zo zei diegene, dat is genade. Daar kan je niet over onderhandelen, je weet de reden niet 

waarom het geschonken wordt. Het is geen verdienste, je hebt er geen recht op. Maar er is 

iemand – en mens, of de Eeuwige - die voor jou pleit. Om niet.  

 

En daarmee ben ik bij Abraham, de eerste lezing van vandaag. Abraham die pleit bij God. Wie zou 

het niet willen, beetje onderhandelen met de Eeuwige? Als ik nou eens dit doe, lieve God, zou U 

er dan voor kunnen zorgen dat mijn kind beter wordt? Ik heb toch altijd goed geleefd, nooit 

iemand kwaad gedaan. En waar bent U dan nu? U bent toch liefde? U bent toch Almachtig? 

Waarom dan al dat lijden? Is dat nou nodig? Met vele anderen staat ook Abraham zo voor God en 

gaat de strijd aan met Hem.  

 

Abraham is nog helemaal in de Gloria: want hij heeft net te horen gekregen dat hij met Sara nog 

een kind zal krijgen, dat ze op hun – en op Gods - toekomst weer zicht hebben gekregen. Maar 

wat is toekomst wanneer gebeurt zoals in plaatsen als Sodom en Gomorra?  

 

Met God hoort Abraham ook het geschreeuw vanuit de beide steden. Het is het schreeuwen van 

mensen die zich niet meer met elkaar willen verbinden. De angstkreet van mensen die worden 



 

geslagen, de zorg van wie de dupe is van een falend rechtssysteem. De zucht van wie wordt 

platgewalst door macho’s die denken dat de wereld van hen is. God hoort. Het zijn de tranen om 

wie een kind verliest in een uitzichtloze oorlog. Vrouwen die worden verkracht, homo’s die hun 

liefdesrelatie niet in alle vrijheid mogen vieren. God hoort. Het zijn kinderen die worden 

mishandeld maar niets durven zeggen. Want dan slaat pappa nog harder. Het zijn …  

Maar het is bovenal het zwijgen van wie zou kunnen spreken. De apathie dat dit gebeurt in welk 

dorp of stad dan ook. Denken dat je er niets aan zou kunnen doen. Wegkijken. Onmachtig 

verzinken: wie zwijgt stemt toe. Het is het geluk of ongeluk van de ander dat jou een worst zal 

wezen. Het is uiteindelijk, dat je niet meer bidt voor een ander – en dat geen mens meer bidt voor 

jou. De wérkelijke zonde van Sodom is dat geen mens meer antwoord heeft op de vraag: Kaïn, 

waar is je broer? 

 

En dan begint Abrahams grootse gebed. Een tegengebed, tegen de onverschilligheid in.  

De onderhandeling met God.  

Hij bidt, voor wie geen stem meer heeft. Hij bidt voor wie niet meer kan bidden, voor wie geen 

woorden meer weet. Voor wie niet meer durft te vragen. Voor wie er misschien wel helemaal niet 

meer op vertrouwt dat God er ook is voor hen. 

50 rechtvaardigen, lieve God, en wil je dan met je vingers van de steden Sodom en Gomorra 

afblijven? En  bij 45 dan? 40. 30. 20. 10…  Hij pleit en smeert stroop. En doet precies wat God 

eigenlijk van hem wil: hij bidt en smeekt voor de rechtvaardigen. En mét het gebed om behoud 

van de rechtvaardigen, wordt ook het leven gespaard van wie niet rechtvaardig leeft. Abraham 

ziet in kansen. De toekomst die hij net aangereikt heeft gekregen, die wil hij ook voor anderen. 

50, 45 … tot 10. Het minimale dat nodig is om gemeenschap te vormen, om nog gebeden op te 

kunnen zeggen in de Sjoel. Verder kan hij niet gaan. En dan wacht hij af. Meer kan hij niet doen. 

Het is nu de genade van de Eeuwige – die mensen mag doen keren. 

 

En God luistert. Hij wikt en weegt de beweegredenen van Abraham, aan de rechtvaardigen die 

hem ter harte gaan. Hij herhaalt de woorden van Abraham, alsof hij zijn woorden nog even wil 

proeven in zijn mond. Je houdt je adem in; gaat God overstag? Is Hij de onbeweeglijke 

Almachtige, of is Hij de Almachtige in Liefde?  

 

Sodom en Gomorra worden niet gespaard. Wat kwaad is moet aan het licht komen, een louterend 

vuur. Maar met de mens die zo intens heeft gesmeekt en gebeden voor een andere toekomst 

gaat God wel mee. Omdat die mens een relatie aan wil gaan met God. Dát is het antwoord, het 

brood dat God geeft op ons dagelijks vragen. Gebroken, gedeeld om met Hem en elkaar weer één 

te zijn.  

 

De wereld verandert niet zomaar door ons gebed.  

Maar het bidden verandert wel óns in deze wereld.  

Het hemelse ingrijpen op ons verlangen is meestal een ander antwoord dan wat wordt verwacht 

of gehoopt. De vraag die wij naar boven richten heeft alles te maken met of en hoe wij ons toe 

willen vertrouwen aan het antwoord dat komt. God keert zich niet om naar ons – want daar is Hij 

allang. Het bidden mag ons keren naar Gód. Daarin zit de genade. 

 



 

De nacht zal blijven, zelfs als je 3 of 4 jaar oud bent, ook met 14 engeltjes aan je zijde. Verdriet in 

het leven; geen mens zal er aan ontkomen. De nacht zal niet veranderen door jouw gebed. Maar 

je gebed zal  jou veranderen hoe je aan kijkt tegen de nacht, hoe je het duister te lijf gaat of hoe je 

er op vertrouwt dat je in het duister genoeg licht krijgt voor elke stap die je moet gaan. Bidden om 

licht over je hele leven, over je hele toekomst is vragen naar het onnodige. Maar bidden dat je 

genoeg licht krijgt om de volgende stap te kunnen nemen is bidden om dagelijks brood: 

voldoende voor de dag van vandaag.  

14 engeltjes aan onze zijde. Het is de liefde die wij hebben voor elkaar. 14 engeltjes die de ander 

niet laten zitten in de nacht. 14 engeltjes om je te wekken en je te dekken. 14 engeltjes als een 

schild om je heen. 14 engeltjes van mensen die je zullen wijzen naar het paradijs.  

Het is Gods antwoord in ons.  

 

Amen 

 

 


