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TOEWIJDING 

1. Bekering 

De eerste drie ‘beden’ van het OV zijn eigenlijk geen gebeden. Je kunt ze beter ‘zegenspreuken’ 

noemen. Bedoeld om ons hart te richten op God zelf. 

Ze komen ook voor in een oude joods gebed: het Kaddish-gebed. 

Jezus staat blijkbaar gewoon in de joodse gebedstraditie, als Hij 

zijn leerlingen zo leert bidden. 

Want het eerste dat van belang is als we gaan bidden, is dat we 

onze focus gaan verleggen: van onze prioriteiten naar Gods 

prioriteiten. Die vind je nl. terug in deze zegenspreuken:  

úw Naam moet worden geheiligd – en niet onze namen, die wij zo 

graag hoog willen proberen te houden; 

úw Koninkrijk moet komen – en niet de koninkrijken en 

koninkrijkjes die wij voor onszelf gesticht hebben; 

úw wil moet gebeuren – en niet onze eigenwijze willen en wensen 

en verlangens.  

Dat vraagt om een regelrechte bekering. En dat lijkt me dan ook 

de bedoeling van het begin van het OV. Niet zozeer dat wij gaan 

vragen dat wij Gods Naam zullen heiligen en dat Hij zijn 

Koninkrijk laat komen en zijn wil laat gebeuren. Maar dat wij 

erkennen dat die dingen de hoogste prioriteit hebben in ons leven. Dat we ons daaraan dus gaan 

toewijden. En dat alles wat we verder nog te zeggen hebben in ons gebed in het verlengde ligt van 

Gods prioriteiten en niet meer in die van onszelf. 

Vraag: Wie of wat heeft daadwerkelijk prioriteit in jouw leven? Hoe geef je daar concreet 

prioriteit aan? Wat zou het concreet voor jou betekenen om aan God prioriteit te geven? 

We hebben hierbij gelezen uit 1 Samuel 16:1-13. Samuël maakt daar zo’n bekering mee: hij moet 

afzien van zijn eigen ideeën over het koningschap en de nieuwe koning en gaan luisteren en gehoor 

geven aan Gods ideeën daarover. Dat kost hem moeite. Gelukkig helpt God hem daarbij. Een 

belangrijke aanwijzing om Gods ideeën en prioriteiten te gaan zien, vinden we in vs 7: “Het gaat niet 

om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart.” 

Zo is het precies met het gebed, zoals Jezus ons dat leert bidden: Wij zijn wel heel sterk geneigd naar 

het uiterlijk te kijken (zoals de huichelaars en de heidenen waar Jezus het over had), maar God is erin 

geïnteresseerd of ons hart bij Hem is of niet. En dus werpt het gebed ons wel weer terug op onszelf: 

ben ik werkelijk bereid om van mezelf af te zien? Het kan een beste (gebeds-)worsteling zijn om je 

toe te wijden aan God. 

Vraag: Herken je deze worsteling om je aan God toe te wijden? Hoe ga je hiermee om? Wat 

helpt je om je in je gebed echt op God te richten? 

 

“Hoe aandachtiger en innerlijker mijn bidden 

werd, hoe minder ik te zeggen had. Op het 

laatst werd ik helemaal stil. 

Ik werd – en dat is misschien nog een grotere 

tegenstelling met spreken – ik werd iemand 

die luisterde. 

Eerst dacht ik dat bidden spreken was. Maar 

ik leerde dat bidden niet louter zwijgen is 

maar luisteren. 

Zo is het: bidden wil niet zeggen: zichzelf 

horen praten; bidden wil zeggen: stil worden 

en stil zijn en wachten tot de biddende mens 

God hoort.” 

Sören Kierkegaard  
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2. Gods prioriteiten 

Toewijding is dus een vorm van dagelijkse bekering tot God en zijn prioriteiten. Daar gaat het in het 

nu volgende over: welke zijn dan precies, Gods prioriteiten?  

Kijk daarbij eerst eens naar het schilderij van Johannes Vermeer, Christus in het huis van Maria en 

Martha (live te zien in het Mauritshuis in Amsterdam).  Vermeer heeft in zijn schilderij niet alleen een 

afbeelding willen maken bij het 

verhaal; hij heeft ook de 

boodschap van het verhaal 

willen weergeven. Dat kun je 

o.a. opmaken uit de compositie 

van het schilderij: hoe de figuren 

zich t.o.v. elkaar verhouden. En 

in de manier waarop er gekeken 

wordt naar elkaar. 

Vraag:  Bespreek welke 

boodschap Vermeer in dit 

schilderij heeft willen 

uitdrukken. Lees vervolgens het 

verhaal van Jezus in het huis van 

Maria en Martha uit Lucas 

10:38-42. Welke verschillende 

prioriteiten hebben 

respectievelijk Martha, Maria en 

Jezus? Met wie van hen weet je 

je het meest verwant en 

waarom? 

Jezus leert ons dus om voordat wij willen gaan gehoor-zamen eerst toe te horen. Eerst luisteren, dan 

doen. M.i. gaat het in dit verhaal niet om een tegenstelling tussen luisteren en doen, maar om de 

prioriteit. En let op: als Martha Jezus voorschrijft wat Hij volgens haar zou moeten zeggen, draait zij 

daarmee de verhoudingen om: Jezus moet nu luisteren naar haar.  

Vraag: Herken je deze houding van Martha in je gebed? Dat je God eigenlijk aan het 

voorschrijven bent wat jij vindt dat Hij zou moeten doen?  

Gods Naam, zijn Koninkrijk en zijn Wil – de eerste 3 gebedswoorden – vatten Gods prioriteiten 

samen. Daar gáát Hij voor. Hieronder bespreek ik kort de inhoud van deze prioriteiten:  

 Dat zijn Naam niet zomaar gebruikt wordt. Heiligen = apart zetten. Dat betekent dat je over God niet 

op dezelfde manier spreekt als dat je over mensen spreekt. Hij is anders en daarom kun je Hem niet 

in een hokje stoppen of manipuleren. Want wat je ook over Hem zegt of denkt: je zegt te weinig of 

denkt te klein van Hem. Hij is méér en groter. En dat merken mensen telkens weer: Israël heeft dat 

ervaren door hoe deze God hen op wonderlijke wijze bevrijd heeft uit de slavernij van Egypte. En 

even onnavolgbaar is de wijze waarop God ons bevrijd heeft uit de slavernij van de zonde. Zo’n plan 

om de mensheid te verlossen, dat bedenkt geen mens! 
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Vraag: In Exodus 3:14 lezen we hoe God zijn Naam bekend maakt: Ik ben (die Ik ben). Namen 

zeggen in de Bijbel vaak iets wezenlijks over de persoon die de naam draagt. Wat zegt deze 

Naam over wie God is? 

Ezechiël 36:16-36 illustreert goed hoeveel God eraan gelegen is dat zijn Naam geheiligd 

wordt. Lees dit gedeelte door. Waarom is dit voor God zo belangrijk? 

 Dat zijn Koninkrijk zichtbaar wordt. Jezus brengt een dubbele boodschap: “Het Koninkrijk van God is 

nabij gekomen” en “het Koninkrijk van God is er al”. Met deze boodschap grijpt Hij terug op de 

verwachtingen uit het OT, zoals bijv. in Psalm 96 wordt bezongen. Het Koninkrijk komt als de Koning 

komt. Dus toen Jezus op aarde kwam, is het Koninkrijk van God bij ons gekomen. Daarom heeft Jezus 

het daar ook telkens over als Hij spreekt. In vrijwel alle gelijkenissen vergelijkt Jezus het Koninkrijk 

met heel alledaagse dingen of gebeurtenissen en dan ontdek je telkens weer: in het Koninkrijk van 

God gaat het er net wat anders aan toe als ik had gedacht. 

Vraag: Een goed voorbeeld daarvan is te lezen in Matteüs 20:1-16. De gelijkenis die vertelt 

over arbeiders in de wijngaard. Kun je aan de hand van deze gelijkenis duidelijk maken hoe 

anders het Koninkrijk is dan zoals wij gewend zijn met elkaar om te gaan? 

Wat is dat Koninkrijk van God dan concreet? Het Koninkrijk is wat er gebeurt in ons en met ons als 

God over ons regeert. Als Hij het voor het zeggen krijgt in ons leven, dan komt er vrede, vrijheid, 

eerlijkheid, recht en vreugde in ons leven. Het begint dus klein. In ons hart, als we beginnen met 

luisteren naar Jezus’ woorden. Dan gaan wij ook anders met elkaar om, omdat wij onszelf en anderen 

niet meer zo belangrijk vinden. We worden eenvoudiger, liefdevoller, eerlijker, geduldiger en noem 

zo maar op. Daardoor veranderen wij en onze omgeving verandert ook. We krijgen meer oog voor 

Gods schepping en zijn schepselen. We krijgen meer hart voor mensen die in nood verkeren en 

gebrek lijden. We raken minder of helemaal niet meer moedeloos, want we hebben hoop. We weten 

dat God ook Koning is – regeert – als wij daar even niks van zien. Ook daar spreken verschillende 

gelijkenissen van (bijv. Marcus 11:1-12): dat de Koning of Landheer vertrekt en hoe zijn dienaren zich 

dan in zijn afwezigheid gedragen. Maar dat het laatste woord altijd aan de Koning/Landheer is. 

Vraag: De ‘grondwet’ van het Koninkrijk van God is te lezen in Matteüs 5-7, de zgn. Bergrede. 

Kun je zeggen waarin deze ‘grondwet’ verschilt van bijv. onze Nederlandse grondwet? Wat 

heeft het te zeggen dat Jezus begint zoals Hij begint (Matteüs 5:1-12)? 

 Dat zíjn Wil gebeurt. Van de drie prioriteiten is dit misschien wel de moeilijkste voor ons: om Gods 

wil zelf ook echt te willen. Want met Gods wil hebben wij vaak nog wel wat te verhapstukken. Omdat 

wij denken: we hadden het graag anders gewild. En dan hebben we het over wat er gebeurt in ons 

leven en over de omstandigheden waarin wij leven: ziekte, conflict, tekort, pijn, onrecht, al die 

dingen. Als dat Gods wil is, dan doe je daar niks tegen. Hij bepaalt, Hij beschikt het nou eenmaal... 

Maar dat is niet hoe de Bijbel doorgaans over de wil van God spreekt. En dat is ook niet wat dit 

gebedswoord ons in de mond wil leggen: dat je je maar moet schikken in de ondoorgrondelijke wil 

van God. Want ik geloof dat we dan een denkfout maken: Gods wil kunnen we niet zomaar uit de 

omstandigheden van het leven en uit de gebeurtenissen die ons overkomen aflezen. Gods Wil wordt 

ons wel geopenbaard in de Bijbel. Net zoals het geval is met Gods Naam en zijn Koninkrijk: die 

kennen we ook uit de openbaring ervan in de Bijbel, terwijl we in ons gewone leven lang niet altijd 

bewust zijn van God, die zich ‘Ik ben’ noemt, en van Gods Koninkrijk, dat toch onder ons is. 
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Vraag: Lees Marcus 1:40-42. Wat heeft dit gedeelte ons te zeggen over Gods wil? 

 

Gods Wil, zoals we die in de bijbel tegenkomen, gaat altijd over: 

 zijn scheppende wil  

 zijn verlossende wil 

 zijn vernieuwende wil 

Want zo openbaart God zich in de bijbel:  

 als de Schepper van hemel en aarde en van de mensen;  

 als de Verlosser van een verloren en stukgemaakte Schepping;  

 en als de Vernieuwer van ons leven en onze wereld. 

 

Wie zegt: Laat uw Wil gebeuren, stemt in met Gods grote Verlossingsplan en wil niets liever dan dát 

gerealiseerd wordt. Tot heil van alle mensen en de hele schepping. Nee, we mogen Gods wil niet 

aflezen uit ons gebroken leven. Dan krijgen we een scheef beeld van Gods wil en een verwrongen 

beeld van God zelf.  

 

Daarom wordt er wel gezegd: Vraag niet bij alle dingen die je overkomen: Waarom gebeurt dit?, 

maar vraag liever: Waartoe gebeurt dit? M.a.w.: Vraag niet naar het waarom van ziekte en 

gezondheid, rijkdom en armoede, voorspoed en tegenspoed. Daar krijg je noch uit de Bijbel noch uit 

het leven zelf een duidelijk antwoord op. Maar vraag je af hoe je er mee om wilt gaan. Want op die 

vraag geeft de Bijbel ons wel allerlei antwoorden. Daar hebben immers ook al die gelovigen voor ons 

mee moeten dealen en in de Bijbel lees je hoe ze dat deden. 

 

Vraag: Herken je zelf deze vragen over Gods wil? Hoe ga jij daarmee om? Helpt het je echt 

om niet de waarom?-vraag, maar de waartoe?-vraag te stellen?  

 

3. Luisteren naar God 

We keren terug naar het gebed. Ik heb een briefje in mijn Bijbel liggen met deze spreuk: Praat niet 

teveel over God, praat mét God! Misschien heb je dat wel gemerkt: over bovengenoemde 

onderwerpen kun je eindeloos doorpraten. Dat is best interessant. Maar soms blijven we ook maar 

praten omdat we dan maar niet hoeven te bidden. Omdat we dat eigenlijk wel spannend vinden en 

onzeker zijn over ons gebed. 

 

Jezus corrigeert Martha’s drukdoenerij, maar tegelijk kun je zeggen: Hij stelt Martha gerust. Kijk maar 

eens naar de blik in Jezus’ ogen op het schilderij van Vermeer. Wat drukt die blik uit? Ik zie Iemand 

met echte aandacht die bewogen is met Martha. Zoals ik 

me ook voorstel dat Jezus naar de menigte van mensen 

keek die naar Hem toe gekomen was (Matteüs 9:36). 

Omdat ze zich zo moe maken met van alles en nog wat, 

maar aan het belangrijkste niet toekomen: luisteren naar 

de stem van de goede Herder. 

 

Zelfs in het gebed kunnen we ons nog moe maken met 

dingen die er in wezen niet toe doen. De juiste woorden, 

de correcte vragen, dat we niets en niemand vergeten, 

enz.… Terwijl Jezus ons eigenlijk met Martha en Maria 
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uitnodigt om aan zijn voeten te komen zitten en naar Hem te luisteren. Met het lied uit Opwekking 

(462), Aan uw voeten Heer, kun je op deze uitnodiging ingaan. 

 

Vraag: Herken je iets van wat Sören Kierkegaard over de ontwikkeling in zijn gebedsleven 

vertelt (zie tekstvak op pag. 4)? Kun je iets delen van gebedsmomenten waarbij je in gesprek 

met God kwam; d.w.z. waarbij je niet alleen sprak, maar ook luisterde? 

 

Als het waar is dat bidden ‘praten met God’ is, zoals vaak wordt gezegd, dan zullen we ook moeten 

leren luisteren naar God. Want God heeft altijd het eerste en het laatste woord, zoals de opbouw van 

het OV ook zo mooi laat zien. En ons bidden is dus altijd een antwoord op wat God tot ons gesproken 

heeft. Hoe God dan tot ons spreekt? Via de Bijbel en ín ons hart.  

 

Ieder die er een actief gebedsleven op na houdt, zal dat gaan ontdekken. Inderdaad: er klinkt geen 

stem uit de hemel. Maar dat is ook logisch. Want door het geloof, zegt de Bijbel, heeft Christus 

woning gemaakt in ons hart. Door de Heilige Geest is Hij zo dicht bij ons. Is het dan verwonderlijk dat 

Hij daar van binnen ons ook iets te zeggen heeft? En dat wij Hem zullen horen spreken als wij leren 

om stil te worden en die Stem van binnen niet te overschreeuwen? 

 

Leanne Payne heeft een boek geschreven over dit onderwerp. Het heet Luisterend bidden. Daarin wil 

ze helpen om op een zuivere manier Gods stem te leren verstaan. Want ze is zich er ook bewust van 

dat we Gods Stem kunnen verwarren met onze eigen stem. 

 

Vraag: Kun je je iets voorstellen bij ‘Gods Stem horen’? Wat helpt jou om Gods Stem te 

verstaan? En wat maakt het moeilijk voor je? Welke rol speelt de Bijbel voor je bij het 

luisteren naar Gods Stem? 

 

De Bijbel noemen we niet voor niets ‘Gods woord’. We geloven dat God zelf daarin spreekt. Maar 

niet zomaar en niet letterlijk. Daarom bidden we om de Heilige Geest. Die blaast de woorden van 

God vandaag nieuw leven in als we ze lezen en ons hart ervoor open zetten. 

 

Oefening: Lees nog eens met elkaar het verhaal uit Lucas 10:38-42. Of kies een ander kort 

evangelieverhaal. Wees daarna 5 minuten stil en probeer eenvoudig tot je door te laten 

dringen wat je gehoord hebt. Neem er een leeg vel papier bij en schrijf daarop alle 

gedachten, overwegingen en beelden die in je opkomen. Bekijk tenslotte wat je hebt 

opgeschreven en schrijf onderaan een antwoord op de volgende vraag: Wat heeft Jezus nu 

heel concreet tegen jou gezegd?Als je dat gedaan hebt deel je deze woorden met elkaar. 

Daarbij kun je elkaar helpen om het zo nodig nog concreter toe te passen. Ook als je de 

oefening lastig vond, kun je delen wat je er lastig aan vond. M.a.w. wat jou belemmerde om 

Gods Stem te verstaan.  

 

N.a.v het OV hebben we ontdekt dat het bij bidden om veel meer gaat dan dat we de juiste woorden 

vinden en weten wat we kunnen bidden. Het gebed wordt spannender naarmate we ontdekken dat 

het een twee-gesprek is. Om  je te helpen om bewust met het gebed bezig te zijn, adviseert Leanne 

Payne om een zgn. ‘gebedsmap’ bij te houden. Dat is een schrift of map waarin je zowel je gebeden 

kunt uitschrijven als de woorden kunt opschrijven die God tot je gezegd heeft. Zoals bijv. bij 

bovenstaande oefening. Ik besef dat hierover nog veel meer te zeggen en te leren is. Voor dit 

moment hoop ik dat je al met meer aandacht en verwachting bent gaan bidden. 


