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Lezingen: 

Genesis 18:20-32 
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Jaren geleden was ik in India. Je moet je voorstellen dat de mensen van de laagste kaste, de 

onaanraakbaren, in grote armoede leven. Ze leven vaak op straat, sommigen hebben niets, 

zelfs geen kleding.  

Toen ik daar was, kwam er een oude vrouw naar me toe, met haar handen uitgestrekt. Ze 

was aan het bedelen, maar in een reflex pak ik haar handen. En zo staan we tegenover 

elkaar. Zonder woorden, maar het was alsof we elkaar helemaal begrepen, er was een diep 

contact. Het raakte me, en het raakte haar ook, we waren allebei ontroerd.  

 

Uw rijk kome, bidden we in het Onze Vader. Maar wat bidden we dan eigenlijk?  

Dat rijk van God, waar denken we dan aan? Het is moeilijk om je daar een voorstelling van te 

maken.  

Maar toch, als ik terugdenk aan die bijzondere ontmoeting in India, dan voelt dat als een 

inkijkje in dat rijk van God. Het is iets vanuit een andere dimensie.   

Wij leven in de ene dimensie, en soms, onverwachts kunnen we de andere dimensie 

aanraken.  

 

Aan de ene kant Gods rijk en aan de andere kant die van ons. Met al onze ideeën en 

structuren.  

Wij bidden dat Gods rijk zal komen. Wat zou dat rijk van God veranderen? In de wereld?  

Bij al die oorlogen?  

Bij de grenshekken in Marokko?  

Wat zou er gebeuren als we bidden om dat andere rijk in de straten van onze steden?  

Als we dat bidden voor onze jongeren?  

 

Uw rijk kome. Laat het komen, middenin ons leven. Laat het zichtbaar worden in hoe we met 

elkaar omgaan, in dit moment.  

 

Als we geloven in dit rijk van God; wat hebben we dan nog ècht te bidden? Heel eenvoudig 

zegt het Onze Vader: bidden voor ons brood. Ons dagelijks brood.  

Dat wat je nodig hebt om de dag door te komen. Aan voedsel, aan erkenning, aan lef en 

hoop. Dat mag als een vraag het universum in, elke dag opnieuw. En je zult het ontvangen. 

Kijk wat er in de achterliggende jaren is geweest aan brood, aan leven, aan liefde en zin. 

 

Is dan het Onze Vader klaar? Nee, dan komt ook de realiteit van het leven: dat we de ander 

pijn kunnen doen. Onze woorden, ons doen, het kan ervoor zorgen dat de ander lijdt. En dat 

geeft schuld. Daar willen we graag vergeving voor. 



 

Er is een oud joods verhaal, over vergeving. Het verhaal gaat over een paleis, waar engelen 

wonen. En die engelen hebben de opdracht om de goede daden die de mensen in de wereld 

doen, in ontvangst te nemen. En zo verzamelen de engelen alles wat er aan goedheid op 

aarde gebeurt.  

Als er dan iets mis gaat op aarde, als er kwaadheid tussen de mensen is, dan moet er recht 

gedaan worden door God. Maar op dat moment komen dan de engelen. Zij komen met de 

goede daden die ze verzameld hebben en laten ze zien aan God. En God heeft dan genade 

en vergeeft. 

 

Iets van dit verhaal zien we ook gebeuren tussen Abraham en God.  

We zagen Abraham naast God staan, kijkend naar Sodom, waar zoveel kwaadheid is. God 

moet recht gaan doen. En Abraham is hier als één van die engelen: er is toch wel goedheid 

bij 50 mensen in die hele stad? Of bij 30? Bij 10 dan? Abraham en God, samen zoeken ze 

naar goedheid. Om de stad te kunnen sparen. Om barmhartig te kunnen zijn.  

 

Zou het zo ook gaan als wij om vergeving vragen? Dat op dat moment de engelen komen, 

voor ons, met verzamelde goedheid? En dat God dan genade heeft en vergeeft?  

 

Het Onze Vader gaat nog verder. De ander kan jóu pijn doen. En dan, op jouw beurt, mag jíj 

de engel zijn voor degene die jòu kwaad doet. Zodat jij de ander kunt vergeven en weer vrij 

bent. 

Dus jij mag de goedheid zoeken in de ander, die jou pijn doet. Dat klinkt onmogelijk, dat is de 

wereld omgekeerd. Maar ja, dat is geloven, toch? Probeer het maar eens. Het werkt echt.  

 

Als laatste in dit Onze Vader: breng ons niet in beproeving. 

De beproeving. Wist je dat dit altijd met honger begint? Een hongerige geest die op zoek is, 

naar brood, naar liefde, naar begrip, of een beetje aandacht.  

Dat voelen we allemaal weleens toch? Het zoeken naar iets om dat gat in ons hart te vullen. 

En we proberen dit te vullen met allerlei dingen die helemaal niet voldoen. Het zijn 

noodgrepen. Tot we ons durven afvragen wat we nu eigenlijk ècht nodig hebben. 

En dat dan vragen, èn ontvangen. Want we zullen niets tekort komen.  

Dan vind je diepgaand leven in het huidige moment. Want er is voldoende aanwezig om 

vandaag gelukkig te zijn. 
 


