Tekst: Lucas 18: 1-8
Biddag
5
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Liturgie:

Welkom
Gezang 328: 1,2,3
Groet
Als gebed zingen: Opw. 125: Heer ik kom tot U
Lezen: Lucas 18: 1-8
Psalm 43: 1,3,5
Waar gaan we straks voor bidden? (inventarisatie)

15

20
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Overdenking: Gods uitverkorenen
Gezang 393: 1,4
Gebed (dorp en wereld)
Overdenking: Dag en nacht roepen tot God
Gezang 393; 2,3
Gebed (kerk en gemeente)
Overdenking: God verschaft recht
Gebed (Gezin en persoonlijk)
Stilte
Zingen: Onze Vader die in de hemelen zijt (Elly en Rikkert)
Collecte
Geroepen om te zingen 150: 1,2,5: Prijs de Heer met blijde galmen

30
Zegen
Gezang 456: 3
35

Gods uitverkorenen
40

45

Ze vond het maar nuver.
Die hele discussie over de uitverkiezing.
Dat kon er bij haar niet in.
Dat God van tevoren een aantal mensen had uitgekozen met wie Hij verder wilde gaan.
Daar kon ze niks mee en dat wilde ze ook niet geloven.
Want zo is God toch niet?
En ben je dan als mens overgeleverd aan Zijn willekeur?
De één wel en -helaas pindakaas- de ander niet?
Dat is inderdaad nuver.
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50

Toch spreekt de Bijbel daar wel over.
Over uitverkiezing.
Neem deze gelijkenis van de onrechtvaardige rechter.
Daar gaat het over uitverkorenen die dag en nacht roepen tot God.

55

Maar wat wordt daar nou mee bedoeld?
Wat is dat eigenlijk?
UItverkiezing.

60

65

Daar is in het verleden veel over te doen geweest.
Daar is zelfs een hele strijd om geweest.
Want koos God die mensen uit, van wie Hij van tevoren wist dat zij zouden gaan geloven?
Of waren er andere gronden, waarop God koos?
Daar zijn hele stukken over geschreven.
Denk bijvoorbeeld aan de Dordtse Leerregels.
Die zijn geschreven in de 17de eeuw om de standpunten van de remonstranten te
weerleggen en om duidelijk te maken, hoe het zit met de uitverkiezing.
Maar of ze daar in geslaagd zijn en of het daardoor echt duidelijker is geworden … dat
vraag ik me af.

70
O zeker, er staan ook mooie dingen in als het gaat om de de verkiezing voor de
grondlegging der wereld en dat de uitverkiezing niet afhangt van onze manier van leven.
75

Maar het heeft ook veel ellende teweeggebracht.
Mensen gingen zich afvragen, of ze wel uitverkoren waren.
Hoe weet je dat dan?
En stel dat je dat niet bent?
Is daar dan niets meer aan te doen?
Is dat dan je lot, bepaald door God?

80
Ik laat dat nu maar even voor wat het is.
Het is tijd om te luisteren naar Bijbel, naar wat God hierover zegt.
En dan hoor ik gelukkig heel andere geluiden.
85

Want dan hoor ik teksten over Gods liefde voor de hele wereld.
Over God, die niet wil dat mensen verloren gaan, maar die juist wil dat alle mensen gered
worden.
Over die God, die zo ver gaat, dat Hij Zijn Zoon geeft voor een wereld verloren in schuld.

90

Zo is God.
En zo komt Hij naar ons toe.
Komt Hij naar deze wereld toe.
Met liefde en bewogenheid.
Met uitgestrekte armen.
Met passie en met verlangen om iedereen te helpen.

95
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100

En ik hoef me niet af te vragen, of dat ook wel voor mij geldt.
Want dat laat God keer op keer horen.
Alzo lief heeft Hij de wereld gehad.
De wereld. Daar hoor ik ook bij.
En God wil dat alle mensen gered worden. Ook daar hoor ik bij.

105

Zo is God.
Zo komt Hij naar ons toe.
Zo komt Hij ook naar jou en mij toe.

110

En weet je waarom?
Omdat Hij niet anders kan.
Omdat Hij liefde ís!
Omdat Hij al voor de grondlegging van de wereld voor ons heeft gekozen.

115

120

125

130

135

140

Maar hoe zit het dan met de uitverkiezing?
Er zijn toch mensen die uitverkoren zijn?
Ja, dat is waar.
Alleen, dat geldt niet voor een bepaalde groep, die God van tevoren heeft geselecteerd.
Niet voor een select gezelschap.
Nee, het geldt voor alle mensen.
Het geldt voor jou.
Het geldt voor je buurman.
Het geldt voor je collega
Voor ons allemaal.
God komt met die uitgestrekte armen naar ons toe.
En dat wordt zichtbaar, dat wordt heel concreet, in Zijn eigen Zoon.
In Jezus Christus.
Dat is Gods verkiezing.
Hij kiest voor deze wereld.
Hij kiest voor jou en mij.
Hij biedt Zijn genade aan.
Hij wil je graag helpen.
Alleen het is aan jou en mij of we daar op ingaan.
Dat is geen kwestie van willekeur.
Dat hangt ook niet af van je lot.
Maar dat is de keuze die jij en ik hebben.
En het bijzondere is, dat als je dan je hand in Gods hand legt,
als je in Hem gelooft,
dat je dan ziet, dat niet jij de eerste stap zette.
Die stap al veel eerder had gezet.
Hij had al ja tegen jou gezegd, voordat jij ook maar iets kon zeggen.
Ja, voordat ik bestond, had God al voor mij gekozen.
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145

Dat is verkiezing.
Dat is uitverkoren zijn.
Dat is Gods liefde in Jezus Christus voor de hele wereld.
Dat is Gods uitgestoken hand in Jezus Christus voor jou en mij.

150

Zingen: Gezang 393: 1,4
Gebed voor de wereld

155

Dag en nacht roepen tot God
Het gaat in de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter om het gebed.
Dat verhaal gaat over de noodzaak van het gebed en over de volharding in het bidden.
160
Bidden.
Dat is praten met God.
Dat is alles wat je bezig houdt bij God brengen.
165

170

175

180

185

190

Toch is dat niet altijd zo gemakkelijk.
Vooral niet als je het gevoel hebt, dat de deur gesloten blijft.
Je bidt wel en je klopt, je beukt, maar je vindt geen gehoor.
De weduwe in deze gelijkenis loopt daar tegenaan.
Haar roepen en haar schreeuwen lijkt geen enkele zin te hebben.
De rechter laat haar buiten staan en is niet van plan haar te helpen.
Wat kun je dan nog doen, zeg.
Dan kun je wel ophouden.
Als zelfs de rechter zo doet, dan maak je natuurlijk geen enkele kans.
En toch zet deze weduwe door.
Ze blijft maar komen.
Dag in. Dag uit.
En met succes.
De rechter krijgt er schoon genoeg van en om maar van het gezeur af te zijn
gaat hij haar toch helpen.
Bidden heeft dus zin.
Ook al lijkt het er soms niet op.
Ook al is het soms tegen de klippen op.
Maar het heeft zin.
Want God geeft op het gebed.
God zal de uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen recht verschaffen.
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Niet om maar van het gezeur af te zijn.
Niet met tegenzin.
Maar omdat Hij graag wil helpen en bezig is om alle dingen nieuw te maken.
195

200

205

210

Dag en nacht roepen.
Dat heeft zin.
Als je aan het werk bent.
Als je met je de grond klaarmaakt voor de gewassen.
Als je bidt voor je kinderen en je kleinkinderen.
En ook als je ‘s avonds niet kunt slapen en in gedachten praat met God.
Dag en nacht.
Ik denk ook aan dat lied, dat we gaan zingen.
Waar het gaat over onze gebeden, die door andere mensen worden overgenomen, als wij
gaan slapen.
Dat gaat rond en zo wordt het gebed ook voortgezet.
Door Gods uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen.
Zingen: Gezang 393: 2,3
Gebed voor de kerk

215

God zet alles recht

220

225

Jezus zegt in deze gelijkenis, dat God spoedig recht zal verschaffen.
Spoedig.
Dat roept wel wat vragen op.
Want dat is nu meer dan 2000 jaar geleden.
Dat woordje voor spoedig kun je ook anders vertalen.
Dat kan ook onverwachts betekenen.
Op onverwachte manier.
Dat gebeurt helemaal op de dag van de Zoon des mensen, als Jezus terug komt.
Dan wordt alles wat scheef is, recht gezet.

230

Maar daar is God ook nu mee bezig.
Om door alles heen Zijn Koninkrijk te laten komen van vrede en van recht.
Daar schakelt Hij mensen bij in.
Rechters en politici.
Bestuurders en mensen als jij en ik.
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240

Wanneer je er bent voor de ander.
Als de ander in het verdriet wordt opgebeurd.
Als iemand opkomt voor het recht van de zwakkeren in de samenleving.
Als een eenzaam persoon een plek vindt, waar hij zich veilig voelt en waar hij zich welkom
voelt.
Dat komt soms uit onverwachte hoek.
Dat komt soms op een manier, dat je van tevoren niet had kunnen bedenken.

245

Maar zo is God aan het werk.
Hij is als die moeder, die de schreeuw van haar kind op zolder heeft gehoord.
Moeder, kom. Kom snel.
En moeder rent naar de trap en roept ondertussen: Ik kom er aan.

250

Zo is het ook bij God.
Hij komt er aan.

255

260

En ondertussen wordt er gewerkt.
Wordt er geklommen.
Wordt alles heengestuwd naar die grote dag, dat al het onrecht zal verdwijnen.
Dat de disharmonie plaats maakt voor een harmonieuze samenleving in het paradijs.
Dat zal wat zijn zeg.
Alleen die vraag aan eind van de gelijkenis … ja, die prikkelt.
Echt zo’n vraag om over na te denken:
Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde.
Als Hij komt zal Hij dan geloof vinden bij jou en mij?
Gebed voor mensen

265
Stilte
Zingen: Onze Vader
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