
17e zondag door het jaar - C – 24 juli 2022: HOMILIE 
 

Genesis 18, 20-32  Kolossenzen 2, 12-14  Lucas 11, 1-13 

 

Is het je ook al overkomen dat je ‘s nachts uit je bed gehaald wordt door iemand die aan de 

voordeur staat, of die je opbelt? Misschien wel zonder dat het nodig was … een flauwe 

grapjas. Maar meestal omwille van mensen die diep in de problemen zitten. Maar toch 

vervelend, uit je slaap gehaald worden. Overdag is ‘t al zo druk; moeten ze me ‘s nachts ook 

lastigvallen? Dat ze zichzelf niet eerst in de problemen steken ... En toch zullen wij meestal 

helpen, al was ‘t maar om van het gezaag verlost te zijn. Of vanuit de gedachte: ik kan zijn of 

haar diensten ook nog gebruiken ... 

 

Ja, ook de gedachte dat wij zelf regelmatig de vragende partij zijn, kan ons helpen. De 

komende nacht zijn wij het misschien die onze buur, onze vriend uit de slaap moeten halen. 

Voor onze eigen problemen, of voor die van een ander. Zo gaat dat nu eenmaal: mensen 

hebben elkaar nodig, mensen schudden elkaar wakker, te pas en te onpas. Op het moment zelf 

niet altijd zo plezant, ook niet als je zelf de hulpeloze bent. Maar uiteindelijk toch wel 

deugddoend: de gedachte geholpen te worden of zelf te kunnen helpen. We mogen onze 

vragen aan elkaar voorleggen. We mogen zelfs aandringen, zeker en vast als het niet om ons 

eigen voordeel gaat. 

 

Vandaag horen we nog eens heel duidelijk dat we ook altijd bij onze God mogen aankloppen. 

Te pas en te onpas, met al onze problemen. Vandaag horen we nog maar eens, ook in de 

eerste lezing, dat onze God uit is op onze redding, en niet op onze ondergang. Juist, we 

hebben wel door dat onze God niet al onze vragen kan verhoren, maar de beste moeder of 

vader kan dat toch ook niet. Maar vandaag wordt er nog eens verteld dat die ene grote vraag, 

die enig belangrijke vraag eigenlijk, wel beluisterd en verhoord wordt. En is die vraag niet: o 

God, verlaat ons toch niet, blijf ons graag zien. Is dat ook niet de mooiste vraag die leeft onder 

mensen: laat ons de liefde onder elkaar toch bewaren. En die ene vraag kunnen wij anders 

vertalen: mocht uw Naam God, die toch ‘Liefde’ is, blijvend weerklinken. Mocht uw Droom, 

dat Rijk van Vrede en Gerechtigheid, verder groeien.  

En als we vragen om Liefde, dan bidden we toch automatisch om wat we dagelijks nodig 

hebben: brood, vergeving, steun in momenten van twijfel en bekoring. En met al die vragen, 

beste christenen, is het gebed dat wij nu nog het Onze Vader noemen, uitgesproken. Met deze 

woorden leert Jezus ook ons vandaag bidden, en dan nog op de juiste manier. Dat gebed is 

niet ouderwets of afgezaagd. Wel kan het zijn dat wij er niet voldoende bij stilstaan. Dat 

gebed klinkt natuurlijk algemeen. En het is niet verboden, integendeel, onze vragen meer in 

detail aan God voor te leggen. Laten we ze maar blijven uitspreken. Maar we kunnen ze 

proberen inschakelen in die ene grote vraag: dat Gods Rijk van Liefde zou overwinnen. We 

kunnen ons misschien verzoenen met de gedachte dat God niet die almachtige tovenaar is die 

zomaar alles kan. We kunnen ons misschien ook blijven oefenen in het meer bidden voor 

anderen dan voor onszelf. 

 

Ach, het blijft een lange en vaak zo moeilijke weg. Als het werken aan relaties onder mensen 

al zo moeilijk is voor ieder van ons, hoe zou de relatie met onze God dan gemakkelijk kunnen 

zijn? Maar hopelijk hebben we toch af en toe de ervaring dat de innige verbondenheid met 

onze God zo deugddoend en bevrijdend kan zijn. In momenten van meer afstandelijkheid, van 

onzentwege, kan die herinnering dan een hulp zijn, een stimulans om het toch niet op te 

geven, om vol te houden, om te blijven vragen om die Kracht, om die Geest van Liefde. We 

mogen er steeds weer naar uitkijken: beloofd is immers beloofd! Amen. 



Lucas 11, 1-13 

 

1Op een keer was Hij ergens aan het bidden. Toen Hij ophield, zei een 

van zijn leerlingen tot Hem: 'Heer, leer ons bidden, zoals Johannes het 

ook aan zijn leerlingen geleerd heeft.'  2Hij sprak tot hen: 'Wanneer ge 

bidt, zegt dan: 

Vader, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome.  3Geef ons iedere 

dag ons dagelijks brood,  4en vergeef ons onze zonden, want ook 

wijzelf vergeven aan ieder die ons iets schuldig is; 

en leid ons niet in bekoring.'  5Hij vervolgde: 'Stel, iemand van u heeft 

een vriend. Midden in de nacht gaat hij naar hem toe en zegt: Vriend, 

leen mij drie broden,  6want een vriend van mij is van een reis bij mij 

aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.  7Zou die ander 

van binnenuit dan antwoorden: Val me niet lastig, de deur is al op slot 

en mijn kinderen en ik liggen in bed; ik kan niet opstaan om het je te 

geven?  8Ik zeg u: als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat hij zijn 

vriend is, zal hij toch opstaan en hem geven al wat hij nodig heeft, om 

zijn onbescheiden aandringen.  9Tot u zeg Ik hetzelfde: Vraagt en u 

zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en er zal worden 

opengedaan.  10Want al wie vraagt, verkrijgt; wie zoekt, vindt; en voor 

wie klopt, wordt opengedaan.  11Is er soms onder u een vader die aan 

zijn zoon een steen zal geven, als deze hem om brood vraagt? Of als 

hij om vis vraagt, zal hij hem toch in plaats van vis geen slang 

geven?  12Of als hij een ei vraagt, zal hij hem toch geen schorpioen 

geven?  13Als gij dus, ofschoon ge slecht zijt, goede gaven aan uw 

kinderen weet te geven, hoeveel te meer zal dan uw Vader in de 

hemel de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen.'   
 


