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Smeekgebed

Goede God 
Wij roepen U aan
om wie in onze wereld 
slachtoffer werden 
van de verwoestende krachten
die verborgen liggen in de 
aarde
en die huizen in het water 
krachten die onverschillig zijn
voor het leven van mensen en 
dieren
en hun vernietigende gang 
gaan. 
om de mensen op Sulawesi 
van wie het leven dat zij 
hadden 
in één klap werd weggespoeld 
en op zijn kop gezet
roepen wij U om ontferming. 

Wij roepen U aan
om wie in onze wereld
slachtoffer worden 
van de vernietigende kracht 
van het vuur
het vuur uit geweren en 
kanonnen
van legers die elkaar bestrijden
en burgers die onder vuur 
liggen  en als menselijk schild 
worden gebruikt
dat dit vuur niet aangewakkerd 
wordt, 
en verder om zich heen grijpt 
de kiem leggend voor een 
volgend bloedbad.
Wij roepen U
om wie snakken naar een staakt
het vuren
om wie dorsten naar water dat 
haat blust en woede dooft 
om wie roepen om vrede 
roepen wij U om ontferming.    

Wij roepen U aan
om wat er in ons eigen leven 
speelt
misschien klein bij wat er uit de
wereld op ons afkomt
maar groot in ons bestaan
onze vreugden en ons geluk 
de dingen waar we trots op zijn
en graag mee voor de dag 
komen
Maar ook die andere dingen,
waarin we ons niet willen laten 
kennen
om anderen er niet mee lastig te
vallen
of omdat we er zelf niet goed 
raad mee weten
of omdat ze ons tegenvallen 
van onszelf 
wat ons verdriet
wat ons zorgen baart
waarover we ons schamen 
het ligt open voor u. 
Neem ons, zoals we zijn
beoordeel ons met mildheid
zo bidden wij U:...

Preek

Vorig jaar werd Raqqa in de as gelegd. Ik zag er foto’s van. Er was zo goed als niets van over. 
Een paar zwartgeblakerde staketsels stonden nog overeind. Verder was alles met de grond 
gelijkgemaakt. Raqqa was de hoofdstad van het door IS uitgeroepen kalifaat. Maar dat mocht 
het niet blijven. Het is na een kort beleg, totaal verwoest.   
Er moet heel wat gebeuren voor het zover komt. Voor je zoiets doet. Een stad verwoesten daar 
beslis je niet zomaar toe. Ook God doet dat niet zomaar. Juist God doet dat niet zomaar. Maar 
een mens kan te ver gaan blijkbaar. Een groep kan te ver gaan. Een stad, een volk kan te ver 
gaan. 
Sodom en Gomorra zijn het Raqqa en Mosul van het Oude Testament. Een luid geschreeuw 
stijgt daaruit op. Een noodkreet, een S.O.S. Tot God. Het is de schreeuw van gemartelde en 
gemangelde, van verkrachte en onthoofde mensen. Wat hen wordt aangedaan is ten hemel 
schreiend. Hun roep stijgt op. En wordt door God gehoord. Hij hoort de angst, het verdriet van 
de mensen. En God kan dat niet lijden. De wreedheid en het kwaad dat onschuldige wordt 
aangedaan. Hij kan het niet aanzien. Er moet iets gebeuren. Er moet iets gedaan worden. Er 
moet een eind aan worden gemaakt.   
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Daarom daalt God in ons verhaal af naar de aarde. Met twee helpers die hij voor een laatste 
inspectie vooruit stuurt naar Sodom. Zelf blijft hij nog even bij Abraham. Om hém in te lichten.
‘Want zou ik voor Abraham verborgen houden wat ik ga doen?’ Zo staan ze daar. God en 
Abraham. Op de heuvel met uitzicht op Sodom.  
Het gaat in dit verhaal niet zozeer om wat God doet. Dat ook. Maar vooral om wat Abraham 
doet. Hij doet een stap naar voren staat er letterlijk. En stelt zich tussen God en Sodom op. Hij 
dringt zich er als het ware tussen. Als een middelaar. Als een priester die tussen God en het 
volk in gaat staan. En wat doet hij dan? Dan doet Abraham een goed woord voor Sodom! 
Abraham, de vriend van God pleit voor zijn vijanden, die ook Gods vijanden zijn. Hij pleit voor
Sodom. Een stad waar de schoften en smeerlappen huizen. Abraham wil Sodom sparen voor de 
ondergang en zijn inwoners sparen voor het oordeel.
Abraham doet dat niet voor Lot. Zijn neef, die in Sodom woont. Dat zou je kunnen verwachten. 
Dat Abraham opkomt voor zijn verwanten. Een goed woord voor wie je na staan en je liggen. 
Dat ligt voor de hand. Zouden wij ook doen. Dat doet Abraham niet.   
Abraham pleit ook niet voor zijn broeders en zusters in de Heer. Voor de gelovigen. Van de 
vader der gelovigen zou je dat begrijpen. Een goed woord voor je geestverwanten. Die net als 
wij Gods naam belijden. Maar Abrahams pleidooi omvat niet alleen de gelovigen.  
Abraham pleit voor iedereen ‘die de weg van de Heer gaan’. Wie zijn dat? Dat zijn zij die net 
als Abraham recht en gerechtigheid doen. De rechtvaardigen. De mensen die bij alle onrecht 
niet mee gaan doen. Mee gaan lopen. Dezelfde gruwelijke dingen gaan doen. Iedereen doet het. 
Dus zo erg kan het niet zijn. En niemand die er wat van zegt, dus wat let je? Zo makkelijk 
vervallen we tot het kwaad. Zo niet de mensen die ‘de weg van de Heer gaan’. Dat zijn zij die 
de menselijkheid bewaren. De mensen die goed doen. Die zijn er ook. En die zijn ook overal te 
vinden. Ook in Raqqa, ook in Mosul. Ook in Sodom.

Stel, zegt Abraham, dat er vijftig van zulke mensen zijn. Vijftig rechtvaardigen. Dan scheert 
God die toch niet over één kam met die anderen? De rechter van de wereld moet toch recht 
doen? En recht doen, betekent onderscheid maken tussen goed en kwaad. En tussen wie goed 
doet en wie kwaad doen. De goeden mogen toch niet onder de kwaaien lijden? Dat wil God 
toch niet op zijn geweten hebben? Want dat is niet rechtvaardig. Vijftig rechtvaardigen in 
Sodom. Zou God om die vijftig de stad niet sparen? 
Abraham voert een pleidooi voor de humaniteit. Voor de menselijkheid. In een oorlog of een 
conflict is de menselijkheid de eerste die sneuvelt. Mensen verharden. Gaan dingen roepen die 
je niet voor mogelijk houdt. Gaan dingen doen die je niet voor mogelijk houdt. Een bom vanaf 
een drone op een bruiloft waar een kopstuk van IS aanwezig is. Met onder de doden de 
bruidsmeisjes. En het jongetje dat de ringen aanreikte. ‘Collateral damage’ noemen we dat dan. 
Bijkomende schade. Moet je dat doen? Mag je dat doen? Is dat te rechtvaardigen? Mensen zo 
over één kam scheren?

Abrahams beroep op Gods menselijkheid raakt bij God een gevoelige snaar. De snaar van zijn 
barmhartigheid. Die trilt altijd mee als God iets doet. Ook als hij recht doet. God is het dan ook 
helemaal met Abraham eens. De goeden mogen niet onder de kwaden lijden. ‘Als er vijftig 
rechtvaardigen zijn, zal ik het niet doen.’ Want God wil niet de ondergang van Sodom. Hij is 
niet uit op de ondergang van de mens, van de wereld. God is uit op het leven, op wat goed is en 
rechtvaardig. Als het recht geweld vraagt dan alleen als de allerlaatste optie. Als al het andere 
geprobeerd is. Als niets anders meer helpt. Dat hoor je in dat aftellen. Nou vijftig, misschien 
kom je er net een paar tekort. Zul je altijd zien. Op vijf na vijftig. Als dat nou het geval is. Dan 
zult u toch niet…? Nee, dan zal ik niet. En bij veertig? Dertig? En ik durf het bijna niet te 
zeggen: twintig? Of tenslotte en dan houd ik echt op, dan zeg ik niets meer: tien, tien 

2



rechtvaardigen? 
Omwille van tien zal ik de stad sparen, zegt God. Omwille van de goeden krijgen de kwaden 
het leven. Ik zei net: God wil niet dat de goeden onder de kwaden lijden. Maar eigenlijk gaat het
verder. Ook verder dan de mensen niet over één kam scheren. De kwaden krijgen hier het leven 
omwille van wie goed doen en rechtvaardig zijn. Het onkruid mag blijven staan omwille van het
graan. De kwaden profiteren van de goeden. Wie goed doen bouwen een tegoed op en dat laat 
God gelden voor, dat komt ten goede aan wie kwaad bedrijven. Omdat God op het goede 
gericht is. Daar is zijn oog op. Daar kijkt hij naar. Naar het goede en naar wie goed doen. Dat 
bepaalt uiteindelijk zijn oordeel. Hij laat de goedheid van de rechtvaardigen ten goede komen 
aan wie kwaad doen.   
Dat vind ik ook zo prachtig in de gelijkenis die Jezus vertelt. De maaiers vinden daar ook: ‘de 
goeden mogen niet onder de kwaden lijden’. Maar dat betekent voor hen juist; het kaf moet van 
het koren gescheiden. Wat het leven verziekt en vergalt moet bestreden worden. Een gezwel 
snijd je weg, onkruid ruk je uit. Handen uit de mouwen, aan de slag. Dat stellen ze de eigenaar 
van de akker dan ook voor: ‘Zullen wij er op uitgaan en het onkruid uittrekken?’ 
Dat zeggen de maaiers. Maar de eigenaar aarzelt. Hij stelt het oordeel uit. Zal met het kwade 
niet ook wat goed is worden vernietigd? De maaiers focussen op het onkruid. De eigenaar op 
het graan. God focust op wie goed zijn en goed doen. Die mogen niet omkomen, die moeten 
gespaard worden.  
Bij Willem Barnard las ik: die moeten gespaard worden omdat ze zijn als gist. De goedheid van
mensen kan een straat, een buurt, een stad doordesemen. En navolging krijgen. Goed voorbeeld 
doet goed volgen. Een paar rechtvaardigen houden de herinnering aan en de hoop op recht en 
gerechtigheid levend. Zo zijn ze van levensbelang. Voor een stad, voor een samenleving.
Ja, maar als het er nu nog niet eens tien zijn? Tien op een hele stad? Dan kom je aan een grens. 
Tien mannen, bij liberale joden ook vrouwen, zijn minimaal nodig om de dienst van het gebed 
in de synagoge te kunnen bidden. Bij minder dan tien verstomt het gebed. Dan zwijgt de roep 
tot God. Dan klinkt de schreeuw ten hemel niet meer. Dan roept niemand God nog om hulp. 
Zou dat de reden zijn dat Abraham niet verder durft te gaan dan tien? Dat hij er uiteindelijk het 
zwijgen toe doet en huiswaarts keert? 
Ook in het Nieuwe Testament blijft het oordeel. Het onkruid mag voorlopig blijven staan. Tot 
de oogst. Dan moet het kaf van het koren gescheiden worden. Dus toch een oordeel. 
Ja, maar het is het laatste oordeel. Dat horen wij meestal als: daar loopt het uiteindelijk op uit. 
Een vreselijke bedreiging: weet wat je te wachten staat. Maar als je het nu eens zo hoort: het is 
Gods laatste oordeel. Dat wil zeggen: het is het laatste wat hij wil. Hij telt liever eerst tot vijftig 
en als dat niet lukt tot veertig, tot dertig, tot twintig, tot tien. Zo gaat dat in Genesis 18. Bij 
Abraham en God. In het Nieuwe Testament telt God door. Stopt hij niet bij tien. Daar zijn twee 
of drie die in zijn naam bijeen zijn genoeg. Ja, daar is één rechtvaardige genoeg. Een die de wil 
van God doet. En als die ene niet te vinden is, schénkt God ons die Ene. Jezus Christus als de 
ene rechtvaardige. Zijn rechtvaardigheid laat God gelden voor de anderen, voor alle anderen. In 
Hem ziet God ons aan. Voor hij naar ons kijkt, naar onze wereld, naar wat mensen uitvreten en 
elkaar aandoen, kijkt God naar Jezus Christus. En laat zijn rechtvaardigheid ons ten goede 
komen. Dat is zijn barmhartigheid. En op barmhartigheid is Gods recht gebouwd. 
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Voorbeden

Heer, onze God,
Wij danken U
voor uw goedheid en 
grootmoedigheid
U staat niet klaar met uw 
oordeel,
U wijst ons niet steeds op onze 
fouten,
Onze tekortkomingen, onze 
beperktheden
U bent veel meer gericht 
op wat goed is,
Wat deugt, wat een kans moet 
krijgen.
Bij ons en bij anderen. 
U gunt ons de tijd,
U geeft ons de ruimte,
Om te leven, ons te ontplooien,
En de tijd en de ruimte om 
fouten te maken.
Wij bestaan in Uw geduld.
Wij bidden U
Dat wij ook zelf uit zijn
Op wat anderen tot bloei brengt
Leer ons daarbij te 
onderscheiden
Waar het op aankomt,
Of wij moeten handelen,
Of juist terughoudend moeten 
zijn,
Geef wijsheid te onderscheiden
Tussen wat goed doet en wat 
schade brengt,
Dat onze goede bedoelingen, 
onze daden

Anderen ten goede komen
Hen niet klein houden, 
vernederen.
Afhankelijk maken.
Wij bidden U om geloof, 
Om houvast en richting in ons 
leven. 
Dat het ons sterkt,
Dat we ons eraan vast kunnen 
houden,
Dat het ons perspectief geeft. 
Maar wij bidden ook 
Behoed ons voor geloof
Dat te stellig is, te overtuigd
Zelfgenoegzaam en 
onverdraagzaam
Te zeker van wie de goeden en 
wie de kwaden zijn.
Wij bidden U
voor wie lijden onder ziekte
wees hen nabij
voor wie lijden onder 
beperkingen
geef hen kracht er mee te leven
het te dragen er tegen te 
vechten
iedere dag opnieuw, iedere dag 
weer. 
Wij bidden 
voor wie leven met gemis,
laat hen daarin niet alleen. 
Wij bidden U voor wie 
geroepen zijn leiding te geven 
en te besturen
voor wie moeilijke beslissingen

moeten nemen
en daarvoor kritiek krijgen, 
de woede op de hals halen
of onbegrip en hoon 
Geef hen wijsheid en inzicht
buigzaamheid en 
standvastigheid
oprechtheid en openheid
geloof en liefde
om op een goede en 
rechtvaardige wijze
leiding te geven
aan ons land, aan onze stad, aan
de kerk in onze stad  
Wij bidden 
voor wie in onze wereld lijden 
onder het kwaad
Wie onrecht gedaan worden,
Wie leven in armoede,
Wie dagelijks een strijd voert 
Om te overleven
En wij bidden U voor wie 
lijden
Onder het fanatisme 
Van het heilig, verterende vuur,
van politieke ideologieën
Van godsdienstige 
overtuigingen
van vastgeroeste tradities en 
benauwende opvattingen
Geef bevrijding waar 
onvrijheid heerst
Doe Uw koninkrijk kome
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