
KEEK-OP-DE-PREEK        03.03.13 
 

In de serie ‘bidden’ een preek bij Johannes 12:27-28 - bidden is uiteindelijk toch vooral iets voor Gód vragen 
en niet voor jezelf. 
We zongen tijdens deze doopdienst uit Ps.6:2,3, Opw.557, 574, 599, 602, 717, EL 278, 331, Opw.kids 149 

 
“Nu ben Ik doodsbang”, zegt Jezus.  
Zou dit de Jezus zijn, die die Grieken (12:20) wilden zien…? 
 
Jezus gaat spreken over zijn sterven. Dat moet een afknapper voor die mensen geweest zijn. Loopt zijn leven 
dood? Dan betekent het dus niets! 
Jawel, zegt Jezus, juist doordat mijn leven doodloopt, gaat het heel veel betekenen! 
 
Dat moet Hij uitleggen. Oké: een graankorrel. In de preek: een kastanje…  
Je kunt een kastanje oppoetsen en dat ziet er schitterend uit, maar na enige tijd gaat de glans er vanaf. Stop je 
hem daarentegen in de grond, dan zal er een hele boom uit groeien en komen er honderden kastanjes. 
Goed, dat is wel een moeizaam proces: de kastanje moet de grond in, sterft daar als het ware, moet daar open 
barsten. 
 
Dit moeizame proces zou Jezus het liefst overslaan. Hij voelt de druk van de naderende dood en Hij voelt 
daarbij de druk van al diegenen voor wie Hij gaat sterven. 
En Hij bidt. 
 
“Ik zou kunnen en willen bidden: Vader, laat dit uur aan Mij voorbij gaan.” Je voelt de worsteling. 
Eigenlijk zegt Jezus hier, wat wij heel vaak bidden…! En let wel, dat is een legitiem gebed. Jezus haalt Psalm 6 
aan: “Mijn ziel is doodsbang. Vader, laat dit uur aan Mij voorbijgaan.” 
“Máár, bidt Hij dan door, voor dit uur ben ik juist gekomen. Maak uw naam groot, Vader.” 
 
Hoor je wat hier gebeurt? Jezus vraagt niet iets voor Zichzelf. Hij vraagt iets voor zijn Vader. 
Zo had Hij het zijn discipelen toch ook geléérd: úw naam worde geheiligd, úw koninkrijk kome, úw wil 
geschiede. Maar nu brengt Hij dat dus in de praktijk. 
Zo leert Jezus tot het uiterste aan ons wat bidden is. 
Als wij niet uitkijken, denken we stiekem: handig dat er ergens een grote God is die als een Megamascotte mijn 
behoeften kan bevredigen… Bidden wordt dan niet veel meer dan: je eigen leven oppoetsen met behulp van 
God. 
Hoe kunnen wij Jezus hierin volgen? Het is niet onze taak om voor de mensheid te sterven, dus wat dan wel? 
Bidden of God Zich, hoe dan ook, wil uitleven in je leven, zodat je niet gefocust bent op jezelf en je eigen kleine 
cirkel, maar op de grote Zaak van God, waarin je betrokken mag worden. 

Gesprekspunten. Bekijk eerst even welk punt je sowieso wilt bespreken! 
 
1. Wat doet het met jou, als je Jezus hoort zeggen: “Ik ben doodsbang”? 
2. Als je gaat bidden, iets voor Gód vragen – verandert dat veel aan jouw manier van bidden? 
3. Stelling: preken over innerlijke genezing hebben een risico van ‘oppoetsen’ in zich. Je bidden en je streven 

kunnen er helemaal op gericht zijn dat je straks lekker vrij bent van al je moeiten. Soms neemt God angst 
(zelfs doodsangst) niet van je af. 
Reageer. 

4. Iemand zegt: “Als ik bid om genezing, wil ik aan God laten merken dat ik erin geloof. Daarom bid ik er nooit 
achteraan: máár als het ánders gaat…” Reageer. 

5. Een jonge weduwe stikt in haar verdriet, maar tegen God zegt ze: “Dat U dit met mij aandurft.” Reageer. 
6. Zou het kanstanje-voorbeeld je kunnen helpen in het gesprek met een buiten-kerkelijke?  
7. Voor wie meer wil. Wat (eventueel zelfs: welk woordje?) hebben onderstaande bijbelgedeelten met deze 

Keek gemeen? 
a. 2 Kor.12:7b-10 
b. Dan.3:13-18  


