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Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Bidden. Leer ons bidden, dat vragen de leerlingen aan Jesus. Leer ons bidden. 
Volgens mij is bidden en leren bidden iets van je hele leven. Leren bidden is een 
permanent leren, een permanente educatie. Want bidden kent zoveel vormen. 10 
Bidden kan met gevouwen handen en gesloten ogen, maar wie bidt op de fiets moet 
dat even niet doen. Een lied is soms een gebed, het horen van muziek is soms een 
gebed, het maken van muziek is soms een gebed.  
Een gesprek ging over bidden. En ik zei, een beetje vroom: “Als je in gebed je zorgen 
of moeilijkheden voor God neerlegt, dan blijven ze hetzelfde en toch wordt het 15 
anders, het wordt lichter”.  En de ander zei: “Maar een goed gesprek met een vriend 
bijvoorbeeld kan er ook voor zorgen dat het lichter wordt”. Erover doorpratend 
kwamen we tot de gedachte dat een goed gesprek met een vriend ook bidden kan 
zijn. En je kunt bidden zien als een goed gesprek met een vriend, ook al geeft God in 
de regel geen direct antwoord. Bidden kent zoveel vormen.  20 
Bidden, een leerproces van een leven lang, omdat je als mens groeit en dus 
verandert en omdat je spiritualiteit verandert. Niet altijd in een groei, maar wel 
verandert. Bidden, een leerproces van een leven lang.  
En Jesus spreekt in kernachtige zinnen een gebed uit dat heel bekend geworden is, 
een gebed dat je op verschillende manieren kunt vertalen. Om één voorbeeld te 25 
noemen: “Laat uw naam geheiligd worden”, je mag het ook lezen als “Uw naam moet 
geheiligd worden”, dus niet een wens maar een bevel. Hier staat de gebiedende wijs.  
En dat is dan ook weer een leermoment, bidden als een leerproces.  
En na het uitgesproken gebed vertelt Jesus een wonderlijke gelijkenis over mensen 
die elkaar zullen helpen ook met chagrijn als het zo uitkomt en dat je daaruit mag 30 
afleiden dat God zal geven aan wie bidt. Mooi, God zal geven, ja de heilige Geest 
geven. Dat betekent niet direct dat God ook dat zal geven waar de mens om vraagt. 
Bidden is niet het inleveren van en boodschappenlijstje, bidden is niet als eerste 
vragen voor jezelf, bidden is als eerste noemen dat Gods naam geheiligd moet 
worden. En bidden levert niet altijd de antwoorden op op de vragen die je hebt.  35 
Bid en werk, deze titel heb ik deze preek gegeven. Bidden is namelijk ook een 
werkwoord. Bidden is niet alleen woorden uitspreken, hoe goed gekozen ook, bidden 
is ook een appèl aan jezelf, een appèl aan degene die bidt. Vergeef ons onze 
zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. Zo, een hele 
mooie uitspraak, vooral als je het ook zo doet of gedaan hebt. Die zin bidden is direct 40 
een opdracht naar jezelf. Bid en werk, ook als het gaat om gewas en arbeid. Bidden 
is een appèl op jezelf en bidden is een aansporing om zelf aan de slag te gaan. 
Bidden is niet vragen en dan verder rustig blijven zitten en maar afwachten totdat het 
gevraagde als manna uit de hemel komt, nee, bidden vraagt aan jezelf.  
Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Ja, maar je mag er dus ook wel 45 
zelf wat voor doen en delen. Zoals die vriend brood deelde aan degene die het nodig 
had.  
Bid en werk, ze gaan samen. En op biddag voor gewas en arbeid al helemaal. Bid en 
werk, wij zijn niet onafhankelijk van wat gegeven wordt. En wij zijn ook niet vrijgesteld 



van werk, betaald of onbetaald, als mensen hebben wij de taak gekregen om deze 50 
aarde te bewerken en te bewaren en om te bouwen aan een wereld die er niet om 
liegt, om te bouwen en te zoeken naar dat koninkrijk van God.  
Bid en werk, God en mens samen, de mens ook op deze aarde. Bid en werk op deze 
biddag voor gewas en arbeid, het mag ook nog eens extra onderstrepen dat er van 
deze planeet geen tweede is, er is geen planeet B, en ons werken mag er ook op 55 
gericht zijn dat duurzaamheid niet vergeten wordt. Bidden op de fiets, ik noemde het 
al veel eerder, bidden op de fiets is voor de meeste mensen beter dan bidden in de 
auto. En het scheiden van afval om zomaar iets te noemen is een vorm van gebed, 
een gebed voor deze aarde.  
Bid en werk, bidden, een leerproces van een leven lang.  60 
Amen.  
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