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Beste mensen, iets meer dan een half jaar geleden viel Rusland Oekraïne binnen. Dat ging met zoveel 
waanzinnig geweld, dat de hele wereld en vooral de bevolking van Oekraïne met stomheid was 
geslagen. Wat kan dat relatief kleine Oekraïne nu beginnen tegen dat almachtige Rusland?  
Maar er was een kleine acteur die, God zij dank, op dat moment de rol van zijn leven speelde. 
Namelijk die van president van Oekraïne. Deze acteur, Zelenski, gaf niet op en hij begon zijn 
landgenoten te motiveren en samen begonnen zij de verdediging en de herovering van hun geliefde 
land te organiseren.  
Zelenski bleef vragen om hulp van het westen, en omdat hij dit bleef doen, hij bleef volharden in zijn 
hulpvraag, werd hier gehoor aan gegeven en langzaam maar zeker wordt het gestolen gebied terug 
heroverd. Laten wij, van onze kant, blijven bidden dat dit zo door mag gaan. 
Blijven bidden, dat is zo’n beetje het leidmotief van de lezingen van vandaag. Blijven bidden.  
Kijk eens naar Mozes in de eerste lezing. Zolang hij zijn armen in gebed omhoog houd, wint Jozua de 
strijd, maar op het moment dat het Mozes te zwaar wordt om zijn handen in gebed omhoog te 
houden, verliest Jozua. Het is dus zaak voor Mozes om te blijven bidden met opgeheven handen en 
als hem de kracht daartoe ontbreekt, vraagt hij hulp en lukt het hem alsnog.  
Lukt het ons om continue in gebed te blijven? 
Ik kan natuurlijk alleen voor mijzelf spreken en zeggen dat mij dat, uiteraard, niet lukt. Maar als ik 
dan weer in de Heilige Mis zit en we bidden of zingen samen, dan gaat het mij weer makkelijker af en 
voel ik mij verbonden met de liefdevolle God en met ons allemaal. Samen bidden werkt echt!! 
Een ander voorbeeld; ik werk voor een woningbouwcorporatie in Weert en wij moeten veel in 
overleg doen met de gemeente. Zoals algemeen bekend, zijn gemeenten niet zo snel in het reageren 
op verzoeken, de meeste van mijn collega’s zijn hier aan gewend, maar bij mij wil dat niet zo goed 

werken. Ik ben best geduldig, denk ik      , maar dat wil niet zeggen dat ik er vrede mee heb als 
mensen niet hun uiterste best doen. Bij mij krijgt de gemeente 48 uur de tijd voor een reactie anders 
trek ik aan de bel. Dat kan via een tweede mail of via een belletje. Als ik 48 uur later nog geen 
antwoordt heb, gaat er een derde mail of telefoontje uit waarin ik een tijdsbestek vastleg 
waarbinnen ik een antwoord wil hebben voordat ik een afspraak ga maken met de betreffende 
wethouder en dat werkt meestal erg goed. Zolang ik maar blijf duwen, komt er uiteindelijk best 
beweging in de zaak.  Als dit al werkt bij een Maastrichtenaar die werkt in Weert, hoeveel te meer zal 
dit dan werken bij een Christen, die iets vraagt aan Christus!! 
Bidden is het middel om aandacht te vragen aan God voor al onze problemen. En krijgen we dan 
altijd wat we willen?? Natuurlijk niet. We krijgen wel altijd wat goed voor ons is. 
Krijg ik van de gemeente altijd alles gedaan wat ik hebben wil? Nee, natuurlijk niet, want de 
gemeente moet met zoveel zaken rekening houden om gehoor te geven aan de wensen van haar 
inwoners, dat ik niet altijd krijg wat ik in mijn koppie bedacht heb. Maar door te blijven vragen, door 
te blijven duwen oftewel door te blijven bidden, krijg ik wel altijd antwoordt.  
Lucas schrijft in de laatste alinea 2 belangrijke dingen; 1. “Ik zeg u, God zal spoedig recht 
verschaffen.” En dat i een hele geruststelling. Maar Lucas schrijft ook: “Maar; zal de mensenzoon bij 
zijn komst het geloof op aarde vinden?” 
Dit is wellicht de belangrijkste vraag van dit evangelie. Aan de hulp van God hoeft niemand te 
twijfelen. Maar zullen de mensen hun geloof in God bewaren? Dit is de echte boodschap. Zolang wij 
blijven geloven en blijven bidden, blijven we in contact met God. Maar als wij stoppen met geloven, 
als wij stoppen met bidden, dan kan Gos ons met Zijn hulp niet meer bereiken. 
Lieve mensen, blijf in gesprek met God. Houd de lijn met Hem open en Hij zal ons nooit in de steek 
laten. Amen 


