
Preek over Luk.22:46 gehouden op 11 maart 2018 (4e zondag in de veertigdagentijd) 

        (lezing: Luk.22:39-53) 

 

Gemeente van Christus,  

 

1. Kunt u nog geloven als een kind (dia 1)? Ik weet niet, of u zich nog kunt herinneren hoe uw 

geloof was toen u nog heel klein was. Hoe dacht u toen over de Here Jezus? Wie was toen God 

voor u? Meestal vergeten we dat, want kinderen zien hun geloof niet als iets bijzonders, en 

daarom blijft het vaak ook niet in onze herinnering hangen. Dat ik er wat van weet dank ik aan 

familieverhalen. Misschien heb ik het al eens eerder verteld, maar toen ik een peuter was van 

een jaar of drie, heb ik eens met mijn hand tussen de deur gezeten - twee en een halve nagel 

was eraf, en dat deed ongelooflijk zeer, ook nadat het door de verbandmeester - want daar 

gingen we toen naar toe - was verbonden. En toen moet ik aan mijn ouders gevraagd hebben of 

ze ervoor wilden bidden, want de Here Jezus zou het dan vast beter maken. Dat hebben ze toen 

met wat vrees en beven gedaan, en of het geholpen heeft kan ik me niet herinneren, maar mijn 

ouders hebben me daarna niet meer horen klagen. Ik geloofde er heilig in. En een paar jaar later 

- ik zal tien een jaar of zes zijn geweest - heb ik een keer een sleutel verloren. En daarom 

stuurden mijn ouders me terug om te kijken of ik hem misschien ergens zag liggen. En toen 

moet ik achter de heg - maar mijn ouders merkten het wel - hebben staan te bidden, want ik 

geloofde er vast in dat God me de sleutel zou laten vinden. En inderdaad is hij ook weer 

teruggekomen.  

 Het zijn dingen, waar ik zelf niets meer van weet, maar zo eenvoudig geloven soms 

kinderen. Er zijn prachtige verhalen in omloop over kindergezegden en kindervertrouwen, en 

kleine kinderen kunnen soms prachtig vrijmoedig bidden. Dat kan je als volwassene weleens 

beschamen. Want kunt u zo nog geloven? Ik ben geen kind meer, en de meesten hier in de kerk 

ook niet, de kinderen zijn naar de bernetsjerke. Wij hebben levenservaring gekregen (dia 2).  

 En dat heeft iets met ons gedaan. We hebben ontdekt, dat het in de praktijk van het leven 

allemaal niet zo simpel gaat. De meeste probleempjes en problemen moeten we zelf oplossen. 

Pijn en iets wat misgaat, dat verdwijnt niet door even te bidden. We verwachten meer van 

pijnstillers dan van God. Ja, we worden allemaal geraakt door wat er in het leven gebeurt. We 

maken van alles mee, en anders zien we wel wat anderen meemaken. En dan komen de twijfels: 

als God er is, hoe kan dat dan allemaal? We gaan steeds meer vragen stellen, want er zijn zoveel 

geloven, en wat we dankzij de godsdienst zien gebeuren is lang niet altijd zo fraai. We raken 

teleurgesteld in mensen, en ook een beetje in God.  

 Door hun levenservaring dragen mensen soms moeilijke dingen bij zich, open vragen 

zonder antwoord. En we worden wat wantrouwig. We leren dat we onze huizen goed moeten 

afsluiten, want er zijn inbrekers. We leren dat er mensen zijn die je maar beter wat op afstand 

kunt houden. We leren dat je niet iedereen moet geloven die met een zielig verhaal een beroep 

op je doet. Het is ons veel te simpel geworden: Geloof maar in God en alles komt in orde. Wij 

zijn nu eenmaal geen kinderen meer.  

 En toch, als ik soms kinderen zie met hun kinderlijk vertrouwen, dan kan ik er weleens 

wat jaloers op zijn. Want het staat toch ook in de Bijbel, Jezus heeft het toch zelf eens gezegd: 

Als je niet wordt zoals de kinderen, dan kun je het koninkrijk van God niet binnengaan? Maar 

hoe moet je dat doen, als je volwassen bent geworden, als je het leven hebt leren kennen?  

 

2. Weet u wie in ons Bijbelverhaal van vanmorgen wel een beetje op kinderen lijken? Dat zijn 

de leerlingen van Jezus (dia 3). Aan tafel bij Jezus, na het Avondmaal gedroegen ze zich ook 

al een beetje kinderlijk. Ze waren druk in gesprek over wie van hen nu het belangrijkste is. Dat 

kom je bij kinderen soms ook tegen: wie is het slimst? Wie is het sterkst? Wie is het populairst? 

Ja, als Jezus heel ernstig gestemd is, en praat over donkere, dreigende dingen - de leerlingen 



praten er gemakkelijk overheen. Simon, Simon, de Satan heeft het op je voorzien… Maar Petrus 

zegt: Heer, wat er ook gebeurt, ik blijf u trouw! Hij kent zichzelf nog niet… 

 En nu ze naar de Olijfberg zijn gegaan, de plek waar Jezus zich wel vaker terugtrok, en 

Hij ze heel ernstig aanspreekt: Bidt dat jullie niet in beproeving komen - de leerlingen gaan 

liggen en vallen in slaap. Ze zijn als kinderen die zich niet druk maken om de 

grotemensenzorgen van Jezus. Ze duwen het van zich af, ze willen niet verdrietig worden, en 

daarom vluchten ze weg in de vrede van de slaap. Wat Jezus beroert, het dringt niet bij hen 

binnen. En och, ze waren vast ook heel moe.  

 De leerlingen hebben iets van kinderen, zich van geen kwaad bewust. Maar echte 

kinderlijkheid is iets anders dan naïviteit (dia 4). Dat Jezus zo donker praat over zware, 

dreigende dingen, dat is niet zonder reden. Hij weet, wat de leerlingen niet zien, niet willen 

zien: er zijn hele donkere dingen gaande. De Satan is in beweging gekomen. Hij werkt in Judas, 

hij bedreigt de anderen. "Dit is het uur van de macht van de duisternis", zegt Jezus als Hij 

gevangen wordt genomen. En dat zal ook zijn leerlingen raken. Ze moeten niet naïef zijn, niet 

denken dat ze met een zwaardslag de vijanden wel zullen kunnen verjagen; ze moeten niet 

denken: onze Heer is zo machtig, die pakken ze niet.  

 En zo wordt ook van ons als gelovigen niet gevraagd, dat wij wat naïef in het leven gaan 

staan. Al die dingen die onze levenservaring ons heeft geleerd, wij kunnen er niet achter terug. 

Er zijn hele donkere dingen op aarde. En wat we in onze tijd zien, dat is echt niet met een simpel 

geloofswoord op te lossen. De leugen heerst op aarde. Kwaadwillende mensen kunnen ons echt 

in gevaar brengen. En de zorgen over de toekomst van onze planeet, die zijn reëel, en die over 

de koers van ons land ook. Daar kun je je ogen niet voor sluiten. Kinderlijk gelovig zijn, dat is 

niet: zeggen dat de Heer er wel voor zal zorgen en vervolgens inslapen. Dat is niet kinderlijk, 

maar naïef.  

 

3. Nee, het echte kinderlijke geloof, dat zien we bij Jezus (dia 5). Luister maar naar zijn gebed. 

Daar zit de spanning volop in, de stress om wat komen gaat. Onze vertaling heeft het zelfs over 

doodsangst - ik denk eerder aan het besef: nu komt het er echt op aan! Er staat hier een woord 

dat je ook kunt uitleggen als de spanning voor een grote, allesbeslissende strijd. Jezus beseft: 

het is een bittere beker, die Hij moet drinken.  

 Maar zijn gebed is kinderlijk gelovig. Dat zit al in dat simpele woordje Vader, waar Hij 

God mee aanspreekt. Zo was Jezus' relatie met God. Het was die van een kind, dat spreekt met 

zijn vader. Door heel het evangelie heen zie je hoe Jezus zich telkens weer terugtrekt, hoe Hij 

telkens tijd zoekt om te praten met zijn Vader. En wat ook heel kinderlijk is: Jezus geeft zich 

over aan de wil van God. Vader weet het beter! 

 Want Hij begint zijn gebed met: Als U het wilt. En hij eindigt het net zo: Laat niet wat 

Ik wil, maar wat U wilt gebeuren. Hij heeft een heilig vertrouwen in de weg die God gaat, en 

die God ons laat gaan. Kinderlijk geloven, dat is dat je tegenover God een kind wil zijn. Niet 

een volwassene, die het zelf weet, die daarom kan zeggen wat hij van God verwacht. Een kind 

legt zijn vragen, zijn zorgen en zijn nood wel bij God neer. Maar het vertrouwt, dat het daarmee 

in Gods handen is, wat er ook komen mag.  

 Zo kinderlijk bad Jezus aan de vooravond van zijn lijden. Het is een voorbeeld voor ons 

allemaal, die niet naïef kunnen zijn, die hun levenservaring hebben, hun twijfels, hun vragen. 

De echte kinderlijkheid gaat daardoorheen, en gaat er mee naar God, worstelend soms. Maar 

dan blijf je het wel van Hem verwachten! 

 Want Jezus kreeg een antwoord op zijn gebed. God hoort zijn kinderen! Maar het 

antwoord was niet: de beker van het lijden gaat voorbij. Uit de hemel verscheen een engel om 

Hem kracht te geven (dia 6). Hoe precies, dat staat er niet bij. Of het een lichtende gestalte was, 

of hij geruststellend met Jezus gepraat heeft, het wordt ons niet verteld. Maar eigenlijk is dat 

ook niet zo vreemd. Engelen omringen ons vaak in stilte. Je ziet ze niet, je ervaart ze soms niet, 



en toch zijn Gods engelen om ons heen. "De engel van de Heer waakt over wie Hem vrezen," 

staat ergens in de Psalmen. En van Elisa wordt het prachtige verhaal verteld, dat de stad waar 

hij was belegerd werd door de vijand, en zijn knecht werd bang, en toen bad Elisa: Open zijn 

ogen, dat hij mag zien - en toen zag de knecht wat Elisa wel wist: de heuvels stonden vol met 

engelen.  

 En gemeente, dat mogen wij ook geloven. Er zijn engelen om onze kerk. Er zijn engelen 

rondom de gelovigen op aarde. Er zijn ook engelen om u heen, wat uw nood, wat uw vragen 

ook mogen zijn. Want Gods antwoord op ons bidden is niet altijd: de moeilijke dingen 

wegnemen. Er zijn dingen, daar moeten we doorheen, zoals Jezus er ook doorheen moest, toen 

zijn lijden kwam. Maar God wil wel kracht geven. Er is hemelse steun om ons heen, en ook al 

zien we dat niet, we mogen daar kinderlijk in geloven.  

 En wat dat doet? Kijk naar Jezus. Je zou misschien verwachten: toen de engel er was 

geweest, stond hij opgelucht op. Maar het eerste wat Hij doet: Hij gaat nog intensiever bidden 

(dia 7). Het zweet breekt Hem uit, het valt als druppels bloed op de grond, maar Jezus blijft 

bidden. De ernst van wat komt, Hij gaat het niet uit de weg. Maar Hij blijft de nabijheid zoeken 

van zijn Vader. En zo doorleeft Hij de stress, Hij kan het doorleven door de kracht die Hij krijgt. 

Hij bereidt zich voor om de weg te gaan die Hij moet gaan, omdat God die heeft gewild, tot 

heil en redding van de wereld.  

 

4. Hij doet het kinderlijk, Hij doet het biddend. Want kinderen van God, die slapen niet, maar 

bidden (dia 8). En daar zit de boodschap van deze geschiedenis voor ons, gemeente. Tegen zijn 

ingezakte leerlingen zegt Jezus: Sta op! Jullie moeten niet slapen, jullie moeten bidden. De tijd 

is donker, het is het uur van de duisternis. En wij, wij leven soms ook in een donkere wereld. 

Het is de tijd, waarin beproevingen op ons af komen.  

 Want ook vandaag komt het eropaan: Blijven wij trouw aan God, of worden we 

meegesleept door de krachten die vandaag de mensheid lijken te beheersen? Zijn wij sterk 

tegenover het materialisme, tegenover het haatdenken, tegenover de zelfzucht? Zijn we sterk 

als er dingen op ons afkomen die ons bang of juist boos maken? Kunnen wij het aan als de 

algemene opinie zich tegen het geloof keert, tegen het kinderlijke leven van wie wandelt met 

God?  

 Sta op, en bidt, dat jullie niet in beproeving komen, dat jullie er niet vast in raken. Maar 

ga ermee als een kind naar zijn vader, en bidt, leg het voor Hem neer. Geef je over aan de wil 

van God. Geef je over aan de kracht van God. Dat is de echte kinderlijkheid. Want een 

volwassene, mensen zoals wij, we kunnen niet terugkruipen in onze kinderjaren. En we moeten 

niet wegdromen in een zoet kindergeloof, dat net doet alsof alles heel simpel is. Dat is het niet.  

 Maar er is wel een weg voor volwassenen met levenservaring, die toch ook kinderlijk 

willen blijven, als de kinderen die horen bij Gods koninkrijk. Dat is de weg van de bidders.  

 En het mooie is: hoe oud je ook mag zijn, een bidder kun je blijven. Je hebt er misschien 

dan nog wel meer tijd voor ook. Maar ook als je midden in het leven staat, en je hebt het druk, 

en er komt van alles op je af - vergeet niet om te bidden. Slapend ben je een makkelijke prooi 

voor kwade krachten, die je beproeven willen. Maar wie wakker is ziet het gevaar aankomen, 

en gaat het tegemoet met de Heer.  

 Daarom: sta op, gemeente. Laten we bidden.  

 

        Amen.  


