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Het ‘Onze Vader’ in Matteüs 6:7-13 (HSV 2010 en NBG 1951) 

 
7 Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij 
denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. 8 
Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u 
tot Hem bidt. 9 Bidt u dan zo: 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; 

10 uw Koninkrijk kome; 

uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

11 Geef ons heden ons dagelijks brood; 

12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

13 en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

[Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. 

Amen.] 
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Prekenserie over het ‘Onze Vader’, najaar 2013, door ds. Bert van Veluw 
 
 
         blz. 
1. ‘Onze Vader die in de hemelen zijt, 
 uw naam worde geheiligd’ 
 (Matteüs 6:9), 15 september, 9.30 uur (Heilige Doop)  5 
 
2. ‘uw Koninkrijk kome’  
 (Matteüs 6:10

a
), 29 september, 19.00 uur   12 

 
3. ‘uw wil geschiede, 
 gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.’ 
 (Matteüs 6:10

b
), 6 oktober, 9.30 uur    19 

 
4. ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ 
 (Matteüs 6:11), 13 oktober, 9.30 uur (Heilig Avondmaal)  27 
 
5. ‘en vergeef ons onze schulden, 
 gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren’ 
 (Matteüs 6:12), 20 oktober, 9.30 uur (Heilige Doop)  33 

 
6. ‘en leid ons niet in verzoeking, 
 maar verlos ons van de boze.’ 

(Matteüs 6:13
a
), 10 november, 10.00 uur   41 

  
7. ‘[Want van U is het Koninkrijk en de kracht 
 en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.]’ 
 (Matteüs 6:13

b
), 24 november, 10.00 uur 

 (Laatste zondag kerkelijk jaar)     50 
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 ‘Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd’ 

 
 

 

 
Extra bijbelgedeelte: Ezechiël 36:22-23 (NBV 2007) 
 
22 Zeg daarom tegen het volk van Israël: “Dit zegt God, de HEER: Ik zal 
ingrijpen, volk van Israël – niet omwille van jou, maar omwille van mijn heilige 
naam, die je hebt ontwijd bij de volken waar je gekomen bent! 23 Ik zal mijn 
grote naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, weer aanzien verschaffen. 
Die volken zullen beseffen dat ik de HEER ben – spreekt God, de HEER. Ik zal 
ze laten zien dat ik heilig ben; 
 
 
De komende weken hoort u dus zeven preken over het ‘Onze Vader’. En elke 
keer zal ik een voorwerp meenemen. Deze keer zijn dat twee witte 
handschoenen. 
 Het gaat dus over bidden. Maar bidden, dat is nog niet zo eenvoudig. 
Hoe leer je je kind bidden? Hoe leer je zelf bidden? Ook de discipelen stuiten 
daarop en zeggen dan: ‘Heer, leer ons bidden.’ Zo lezen we in Lukas 11(:1). 
Blijkbaar vinden zij het moeilijk wat te bidden. En zelfs de grote Paulus 
verzucht in Romeinen 8:26: ‘Wij weten niet wat we bidden zullen, zoals het 
behoort.’ En als wij eerlijk zijn, hebben wij er ook moeite mee. Daarom leert 
Jezus zijn leerlingen bidden. Ook voor degenen die denken dat ze wel goed 
bidden, is het toch goed om de komende weken in de leer te gaan bij Jezus. 
Wat je dan niet allemaal gaat zien! 
 Het eerste wat Jezus zegt, is dat sommigen denken met veel woorden 
te moeten bidden, want anders worden ze niet verhoord. Maar als je dat doet, 
dan denk je dat jouw gebed door de vele woorden krachten heeft. Zo van: als 



6 
 

je maar lang genoeg bidt, dan word je wel verhoord, dan word je wel genezen. 
Maar als dat zo is, dan moet het omgekeerde ook waar zijn: als je niet wordt 
verhoord, bid je niet goed. Of niet gelovig genoeg. ‘Dát’, zegt Jezus, ‘dát is nou 
heidens.’ ‘Want jullie Vader weet al lang wat je nodig hebt. Al voor dat je tot 
hem bidt.’ 
 Zegt Jezus het niet zelf: ‘Welk vader zal zijn zoon die om een brood 
vraagt, een steen geven om op te kauwen?’ Dat doet toch geen enkele vader? 
‘Nou dan’, zegt Jezus, als aardse vaders al goede gaven weten te geven aan 
hun kinderen, hoeveel te meer de hemelse Vader?’ Welke vader geeft zout aan 
zijn zoon die nierpatiënt is? Niemand toch, ook niet als hij daarom vraagt. 
Welke moeder geeft veel suiker aan haar dochter die suikerpatiënt is? Dat doe 
je niet. Ook niet als ze daarom vraagt. Kan ik misschien ook dingen aan God 
vragen die niet goed zijn? 
 Iemand zei eens: ‘Misschien zullen we straks God nog het meest 
dankbaar zijn voor alle dingen die Hij ons niet gegeven heeft. Voor alle 
zogenaamde onverhoorde gebeden.’ En ook Jezus’ intense gebed in de hof 
van Getsemane om die drinkbeker, dat lijden, aan Hem voorbij te laten gaan, 
werd niet verhoord. Gelukkig maar, anders waren wij niet gered. 
 God weet dus allang wat we nodig hebben. Dat maakt bidden niet 
overbodig. Integendeel! Maar dat maakt wel dat we anders tegen bidden gaan 
aankijken. Hoe dan? Ja, dat weet ík niet. Wij weten niet wat wij naar behoren 
bidden zullen. Daarom: in de leer bij Jezus. Jezus leert ons bidden, een 
voorbeeldig gebed. Een gebed als voorbeeld, zoals het moet, naar behoren: 
het ‘Onze Vader’. 
 Het ‘Onze Vader’ is een gebed, maar het is nog veel meer. Het is niet 
alleen het meest volmaakte gebed, het is ook een belijdenis en een 
programma voor ons leven. 
 Bovendien is het een zuchten én verlangen. Het is een zuchten: ‘Laat 
uw naam toch alstublieft worden geheiligd, laat uw koninkrijk toch alstublieft 
komen, laat uw wil toch alstublieft – ook op aarde – worden gedaan. Want dat 
gebeurt nog lang niet.’ Een zuchten. Maar ook een verlangen: ‘Laat uw naam 
toch alstublieft geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, uw wil worden 
gedaan. Alstublieft, we verlangen daar zo naar, Here God.’ 
 We gaan dus zeven keer in de leer bij Jezus. Hij leert ons bidden: het 
‘Onze Vader.’ Een gebed met een aanhef: ‘Onze Vader die in de hemelen zijt’, 
en dan zes beden. Twee keer drie. Drie keer over God: uw naam, uw 
koninkrijk, uw wil. Drie keer over ons: ons brood, onze schulden, onze 
verzoeking. Om dan af te sluiten met een lofprijzing: ‘Want van U is het 
koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.’ Heel bekende woorden, maar weten 
we wel wat ze betekenen als we ze bidden? 
 
We beginnen met de aanhef en de eerste bede. ‘Onze Vader’. ‘Onze’, leert 
Jezus ons bidden. Dat is het eerste wat Hij ons onderwijst. Bidden is nooit 
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individualistisch. Ook als je heel persoonlijk bidt, in je binnenkamer, dan ben je 
nog verbonden met de gemeente. Het is onmogelijk om God voor jezelf alleen 
op te eisen. ‘Onze Vader’, leert Jezus ons, niet ‘mijn Vader’. Dat mag alleen 
Jezus bidden. Wij bidden altijd als gemeente, als gezin van God, tot onze 
Vader. Wij samen mogen zijn kinderen zijn en alle kinderen van de Vader zijn 
gelijk. Wij zijn broers en zussen in Christus. Omdat Jezus Christus onze 
broeder werd, aan ons mensen gelijk, mogen ook wij God, onze Vader, 
aanbidden. 
 Paulus zegt het zo mooi in Romeinen 8(:15): ‘Wij hebben de Geest 
ontvangen om Gods kinderen te zijn, om Hem te kunnen aanroepen met Abba, 
Vader.’ 
 Er is wel een verschil met Jezus. Hij is zeker onze broeder, maar ook 
meer. Jezus leert óns bidden: ‘onze Vader’. Maar zelf bidt Hij: ‘mijn Vader’ 
(Mat. 26:39,42. Vgl. ook Mat. 10:32; 16:17; 20:23; Luk. 22:29; Joh. 5:17; 8:19; 
14:20). Als Híj bidt zegt Hij niet ‘onze Vader’. Jezus heeft een unieke relatie 
met de Vader. 
 ‘Vader’, mogen we zeggen, Abba, Papa. Jezus leert ons dus om te 
bidden als een kind. Dat woord ‘vader’ is echter problematisch. Je zult maar 
een ervaring hebben met een aardse vader die niet zo positief is. Aardse 
vaders kunnen autoritair zijn, bazig, te veel afwezig – die vreemde man die 
zondags het vlees snijdt – of agressief. Als God dan óók een vader is, als God 
dan ook zo is...! 
 Het is heel erg als vaders zo zijn. En het erge is dat ze daarmee ook 
een verkeerd beeld van God geven. God is ook een vader, dus… Maar daar 
gaat het fout met de vergelijking. De vergelijking is precies omgekeerd. God 
lijkt niet op aardse vaders, maar aardse vaders zouden veel meer moeten 
lijken op de Hemelse Vader! Hij is het voorbeeld! Menselijke vaders zijn geen 
voorbeeld voor hoe God is! Het is net andersom. God is de echte Vader en zo 
een voorbeeld voor alle aardse vaders, en niet alleen voor vaders. Hij is de 
meest ware Vader. Hij is onze echte Vader. 
 Zegt Jezus het niet zelf in Matteüs 23(:9): ‘En noem niemand op aarde 
vader, want jullie hebben maar één Vader, de Vader in de hemel.’ Daarmee 
bedoelt Jezus niet dat je als kind je vader niet ‘vader’ mag noemen. Dit gaat 
vooral in tegen de gewoonte om bepaalde rabbi’s ‘vader’ te noemen. Denk ook 
maar aan de kloosters, waar een ‘abt’ het hoofd is, een abt, een abba (vgl. ook 
moederoverste). En denk maar aan de paus, wat van papa komt. Het gaat 
erom, dat we er maar één hebben, die echt Vader is, de hemelse Vader. Hij is 
het voorbeeld voor alle vaders (en voor alle moeders overigens). 
 We mogen dus bidden: ‘onze Vader’. En dan komt God heel dichtbij je. 
Wat prachtig is dat, dat het gebed zo begint. Wij mogen zo heel dichtbij komen. 
Even op schoot zitten. Maar dan is het ook nodig om de afstand te bepalen: 
‘Die in de hemelen zijt’. ‘Onze Vader’ is boven het aardse verheven. Hij valt 
niet met het aardse gedoe samen. Hij kan niet voor onze aardse karretjes 
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gespannen worden. God kan niet persoonlijk worden opgeëist, omdat we ‘onze 
Vader’ bidden. Maar God kan ook niet voor een volk of een kerk opgeëist 
worden. Want Jezus leert ons niet bidden: ‘onze Vader die in de Protestantse 
kerk is’. Nee, ‘onze Vader’ is in de hemelen. En ook niet: ‘onze Vader die met 
Nederland en Oranje is verbonden. Uitspraken als ‘God, Nederland en Oranje’ 
en ‘God bless America’ zijn op het randje. Alsof God ook niet andere volken en 
landen zou willen zegenen. Daarom leert Jezus ons bidden: ‘Onze Vader die in 
de hemelen is’. In de hemelen: ‘wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft 
gehoord’ (1 Kor. 2:9). God woont in een ‘ontoegankelijk licht’ (1 Tim. 6:16). Ja, 
God is heel dichtbij: ‘Vader’ mogen we Hem noemen, maar pas op dat je Hem 
niet in beelden of jouw denkbeelden die aan de wereld zijn ontleend, gaat 
uitbeelden. Dan trek je Hem naar beneden. 
 Wat verder opvalt is dat er ‘hemelen’ staat. Dat is meervoud. Dat duidt 
op de enorme grootheid van God, die niet in één hemel gevangen kan worden. 
Zegt Salomo het ook niet als hij de tempel heeft gebouwd? ‘Zou God ook 
werkelijk op aarde kunnen wonen? Zelfs de allerhoogste hemel, de hemel der 
hemelen kan Hem niet bevatten. Zou dit huis dat ik gebouwd heb Hem dan 
kunnen bevatten?’ (1 Kon. 8:27). De hemelen: het lijkt ver weg, maar toch is 
het ook heel dichtbij. Op het inforek vind je de nieuwe brochure ‘Waar is de 
hemel’, een neerslag van een gemeente-avond die hierover is gehouden. 
Kortom: Jezus leert ons bidden: ‘Onze Vader die in de hemelen zijt’. ‘Onze 
Vader’, dat betekent: Hij is iedereen nabij; ‘die in de hemelen zijt’: Hij is 
niemands bezit. 
 Dan zijn we nu tot die God genaderd. ‘Onze Vader’; we mogen even op 
schoot gaan zitten. Maar Hij is wel de hemelse God, de Heilige. En als we dat 
beseffen, dat Hij de heilige God is, dan snijdt het ook door onze ziel heen als 
God zo vaak ontheiligd wordt op deze aarde. Daarom is de eerste bede over 
Gods heilige naam, de eerste bede in ons hart. Zo leert Jezus ons bidden: ‘uw 
naam worde geheiligd.’ Alstublieft, laat dat als eerste gebeuren. ‘Uw naam 
worde geheiligd.’ Er staat niet: ‘uw naam wordt geheiligd’, want dat gebeurt nog 
helemaal niet. Er staat ‘worde’, dat is een wens, een bede, een smeekbede: 
‘laat dat alstublieft gebeuren! Laat uw naam toch worde geheiligd!’ Het staat er 
nog sterker: ‘uw naam moet worden geheiligd.’ Het is een hartstochtelijke 
bede, een zuchten, een groot verlangen. Uw naam moet worde geheiligd, hier 
op aarde, anders gaat het fout. Heel erg fout. 
 Wat is dat, ‘uw naam worde geheiligd?’ Dat is niet alleen, niet vloeken. 
Er staat veel meer op het spel. Gods goede naam staat op het spel. Zijn naam 
is Zijn identiteit, wie Hij is. Zijn naam: JHWH, Ik ben die Ik ben. Ik ben erbij. 
 Dat zie in de Bijbel vaak, dat een naam aangeeft wie je bent. Je bent 
wat je heet en je heet wat je bent. En als je niet heet wat je bent, moet je je 
naam veranderen. Of wordt je naam veranderd, zoals dat bij Abram gebeurt. 
Abram wordt Abraham, vader van vele volken. Dat klopt. Jakob: bedrieger, dat 
was hij eerst, maar later werd hij ‘Israël’, God strijdt. En Simon werd Petrus. 
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 Laat ik een verhaal vertellen van Alexander de Grote. Op een dag werd 
er een soldaat bij koning Alexander de Grote gebracht. De naam Alexander 
betekent ‘weerbare man’, en dat was Alexander de Grote ook. De soldaat had 
zich laf gedragen. ‘Wat is je naam?’, vraagt de koning. ‘Alexander’ fluisterde de 
man bedeesd. ‘Alexander? Jij? Dat kan niet. Nu kun je twee dingen doen. Of je 
verandert je naam, of je verandert jezelf.’ In vroegere tijden was daar het besef: 
door je naam ben je iemand. Je naam zegt meer over je dan je 
burgerservicenummer. Je bent geen nummer, je hebt een naam. Daar word je 
mee geroepen. Als er wordt gevraagd: ‘Wie ben je?’ Dan zeg ik: ‘Ik ben Bert.’ 
 Zo heeft God ook een naam: ‘Ik ben die Ik altijd al was en die Ik ook 
altijd zal zijn. De Eeuwige.’ Dus als Gods naam wordt ontheiligd, dan wordt 
God zelf ontheiligd. Als Gods naam niet meer wordt gekend in de wereld, dan 
wordt God zelf ook onkenbaar. Daardoor is deze bede steeds meer 
noodzakelijk aan het worden. De naam van God ligt geschonden, ligt vertrapt 
op aarde. Wat Hij geeft, wordt geweigerd, wat Hij doet, wordt afgebroken, wat 
Hij gebiedt, wordt verwaarloosd. Dat kan, omdat Hij zichzelf niet dwingend 
opdringt. Zijn openbaring betreft het geheim van zijn hart. Die openbaring door 
de Bijbel en door de profeten, en door de Geest, is het geheim van zijn hart. En 
het geheim van je hart gooi je niet zomaar te grabbel. Als Hij zijn 
hartsverlangen laat zien, is dat altijd een beetje verborgen, een beetje 
terughoudend, wat verlegen. Een beetje blozend misschien wel. Zoals een 
jongen dat doet, een jongen die zijn hartsgeheim wil bekend maken. Als je je 
liefde voor een meisje openbaart, dan doe je dat een beetje terughoudend, 
blozend, want dat is kwetsbaar. 
 Net zo is het met God. Als Hij bekend maakt hoeveel Hij van ons 
houdt, dan maakt Hem dat ook kwetsbaar. Want dat kan vertrapt worden, dat 
kan ontheiligd worden, op aarde. En van huis uit doen we er ook allemaal aan 
mee. God kwam met zijn ultieme liefdesverklaring, naar wie toe? Naar vijanden 
van Zijn liefde. ‘Nou dominee, is dat niet een beetje te zwaar gezegd?’ Zou 
het? Waarom is God dan voor ons aan een kruis geslagen? Deden de Joden 
dat? ‘’t En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die U kruisten’, dichtte Jakobus 
Revius al (in 1630). ‘Ik ben het, o Heer, die U dit heb aangedaan’. En dat had 
Revius goed gezien. Ook in de kerk, juist in de kerk wordt Gods naam 
ontheiligd. Wat wordt er niet allemaal ‘in Gods naam’ gezegd en gedaan? Hoe 
vaak spannen we God niet voor ons karretje? Ontheiligen van Gods naam is 
dé zonde bij uitstek. Waarom denk je anders, dat het ‘Onze Vader’ met die 
bede begint? De discipelen, de kerk heeft dus als eerste de opgave om Gods 
naam te heiligen. 
 Maar als we het ‘Onze Vader’ echt leren bidden, als we echt bidden: 
‘uw naam worde geheiligd’, dan beseffen we dat het ons niet lukt. Dat we elke 
keer daarin weer falen. Dat Gods naam niet op de eerste plaats staat, dat we 
die niet heiligen. Daarom bidden we ook: ‘uw naam worde geheiligd, laat Uw 
naam toch alstublieft worden geheiligd.’ Door wie? Dat staat er niet bij. Dat is 
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vaker in de Bijbel. Maar als het er zo staat, in de lijdende vorm, in de passieve 
vorm, dus met het werkwoord ‘worden’, dan is God bedoeld als onderwerp. Zijn 
naam wordt daarbij niet genoemd. Dat doen Joden vaak om te voorkomen dat 
ze Zijn naam verkeerd gebruiken. Dus als we bidden: ‘uw naam worde 
geheiligd’ dan bedoelt de bede daarmee: ‘door U Here God. Doe het toch zelf, 
Heer.’ We bidden hartstochtelijk dat God zelf zijn naam op deze aarde zal laten 
klinken, zal heiligen. Dat zijn naam zal wonen over de hele aarde. ‘Doet U dat 
toch alstublieft zelf, zoals U beloofd hebt in Ezechiël 36:23. We hebben het 
gelezen: God zal zelf zijn grote naam heiligen. Dus het is zeker, dat het zal 
gebeuren. Gelukkig. 
 Dat betekent trouwens niet dat wij het niet zouden kunnen. Wij zijn in 
principe niet onmachtig om Gods naam te heiligen. Dan zouden we ons 
kunnen onttrekken ons aan onze verantwoordelijkheid. Nee, het is veel meer 
dat we het niet willen. Dat we steeds weer verstrikt raken, telkens toch weer 
andere zaken en andere namen en merken belangrijker achten. Met deze bede 
erkennen we dus, dat we mede schuldig zijn aan het ontheiligen van Gods 
naam. Het is ons niet gelukt. Daarbij: als je dit bidt, stel je je ook open voor 
Gods werking in jou. Dan verlang je, dat God zijn naam gaat heiligen, ook door 
jou. Als je bidt: ‘Here God, laat alstublieft uw naam worden geheiligd’, en het is 
een hartsverlangen van je, je bidt het met heel je hart, dan kan het niet zo zijn, 
dat je na ‘o Heer laat uw naam toch worden geheiligd’, tegelijk zou denken: 
‘maar als U dat door mij wil doen, dan moet U niet bij mij zijn, hoor. Ik doe niet 
mee.’ Nee, dan sta je er open voor wat God door jou wil doen om zijn naam te 
heiligen. Dan zeg je: ‘Here God, hier ben ik, Vader, hier ben ik. Tot Uw dienst 
bereid. Wat wilt u dat ik doen zal, opdat Uw naam worde geheiligd? Zeg maar, 
wat U door mij wilt doen.’ Daarom is het bidden van het ‘Onze Vader’ niet 
zonder risico’s. Je wordt er bij betrokken. Als je het ‘Onze Vader’ echt gaat 
bidden, blijf je niet dezelfde. Dat kan niet. Dan gaan we met vallen en opstaan 
zijn naam heiligen.  
 Wat dat is, heiligen? Nou, vandaar die witte handschoenen. U ziet wel 
eens mensen die een heel oud en kostbaar boek open doen. Ze willen er dan 
niet met hun vingers eraan zitten, omdat daaraan allerlei zuren zitten die het 
boek aantasten, die het boek ‘ontheiligen’, en daarom doen ze de 
handschoenen aan. Dat vond ik een mooi beeld voor het heiligen van Gods 
naam. Het niet besmetten, zijn naam niet vuil maken. Heiligen betekent ook 
apart houden, een aparte plaats laten innemen, de hoogste plaats. Heiligen dat 
is ook groot maken (‘magnify’ in het Engels). ‘Mijn ziel maakt groot de Heer’, 
zingt Maria (het ‘Magnificat’). ‘Hoe heilig is Zijn naam’ (Luk. 2:47, 50). 
 In Jezus Christus zien we dat gebeuren. Hij vervult deze bede. God 
verhoort deze bede door Christus te zenden. Hij heeft Gods naam verheerlijkt, 
groot gemaakt, geheiligd. Daarom besluiten we ook altijd onze gebeden in zijn 
naam. ‘In de naam van onze Here Jezus Christus.’ 
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 Maar er is meer nodig. Ook Gods koninkrijk moet komen. Daarover de 
volgende keer. Want pas als Gods naam wordt geheiligd, en als Hij als koning 
wordt erkend, dan pas kan God zijn wil ten volle ten uitvoer brengen. Zoals dat 
nu in de hemel al gebeurt, dan ook op aarde. Amen.  

 
 
 
 

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
 

Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 

Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 
al uwe englen, onvolprezen Heer. 

 
 

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
één en al vuur en liefde_en majesteit. 

 
 

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 
(Gez. 457, Liedboek 1973)
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‘uw Koninkrijk kome’ 
 

     
 
Extra bijbelgedeelte: Matteüs 13:24-33 + 44-48 (NBV 2007) 
 
24 Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de 
hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. 25 Terwijl de 
mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok 
weer. 26 Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam 
ook het onkruid tevoorschijn. 27 De knechten kwamen de heer des huizes 
vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt 
dat onkruid dan vandaan?” 28 Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” 
De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit 
wieden?” 29 Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook 
het graan lostrekken. 30 Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal 
ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, 
bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in 
mijn schuur.’”’ 
31 Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op 
een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. 
32 Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de 
grootste onder de planten. Het wordt een struik, en de vogels van de hemel 
komen nestelen in de takken.’ 
33 Hij vertelde hun een andere gelijkenis: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op 
zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle 
meel doordesemd was.’ 
 
44 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag 
in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde 
besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. 



13 
 

45 Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op 
zoek was naar mooie parels. 46 Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel 
vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. 
47 Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een 
meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. 48 
Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de 
goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid. 
 
 
Vanavond de tweede les over Jezus die ons onderwijst in het bidden. De 
leerlingen hadden het zelf gevraagd: ‘Heer, leer ons bidden’ (Luk. 11:1). 
Bidden is ook moeilijk. ‘Wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren’, zo 
zegt Paulus het al (Rom. 8:26). Maar Jezus leert het ons. 
 Vandaag dan de tweede bede: ‘Uw koninkrijk kome’. Waar bidden we 
eigenlijk om als we dat bidden? Wat is nou dat koninkrijk van God? Bidden we 
dan om een paradijselijk rijk, met witte stranden en palmbomen en altijd mooi 
weer? Bidden we om een Zwitserlevensgevoel, om een Luilekkerland in de 
toekomst? Of vragen wij daarmee misschien aan God of wij straks bij hem in 
de hemel mogen zijn? 
 Ten eerste kunnen we zeggen dat Jezus ons leert bidden om het 
koninkrijk van God: ‘úw koninkrijk kome’. Dat wil zeggen: als we dit bidden dan 
verlangen we dat God koning zal zijn. Zoals nu al in de hemel, zo ook op 
aarde. Het koninkrijk van God is dus veel meer een ‘gebeuren’ dan een 
‘gebied’. Wij bidden eigenlijk om Gods koningschap. ‘Uw koningschap kome’. 
Het gaat niet om een ‘toestand’, maar om een ‘persoon’. We hopen niet op een 
‘iets’, maar op een ‘Iemand’. Vandaar dat we voor deze dienst als symbool een 
kroon hebben gekozen en niet een landkaart. Wij bidden God dus niet om een 
soort paradijselijke toestand te creëren, waar we zonder ons verder druk te 
maken achterover kunnen leunen. Maar we bidden om God zelf, dat Hij koning 
zal zijn. Dat is het. 
 Is God dan nu geen koning? O, jazeker! God is koning over het hele 
heelal. Maar zijn koningschap wordt aangevochten. Er wordt naar Zijn kroon 
gestoken. Door mensen en kwade machten. En God kan alleen echt koning 
zijn als zijn volk Hem ook erkend als koning, en als mensen ook doen wat Hij 
zegt. God wil niet regeren als een dictator die zich niets gelegen laat liggen aan 
zijn onderdanen. Alleen als God in vrijheid erkend wordt als koning, dan kan Hij 
koning zijn zoals Hij wil. Dus als we bidden: ‘laat uw koningschap toch komen’, 
dan bidden we: ‘laat uw zeggenschap, laat uw heerschappij toch alstublieft 
komen. Laat toch alstublieft uw Koninklijke invloed gelden. Zodat er wat gaat 
veranderen. Ook hier en nu.’ 
 We bidden hiermee dus niet dat wij straks naar de hemel mogen gaan, 
maar we bidden dat God naar de aarde komt en zijn gezag laat gelden. We 
bidden dus dat het anders zal mogen gaan op deze aarde. Dat het zal gaan 
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zoals God het bedoeld heeft. Dat God het uiteindelijk weer voor het zéggen 
heeft. Dat God eindelijk gezág krijgt... onder mensen. 
 En omdat we dus bidden dat mensen weer gaan erkennen dat God 
koning is, bidden we eigenlijk ook dat mensen gaan veranderen. Dat mensen 
gaan veranderen in hun hart, in hun gezindheid, ook ik, die dit nu bid. Het is 
dus een gebed om bekering: ‘God bekeer mij.’ Want van huis uit zijn we 
eigenlijk allemaal opstandelingen. We rebelleren tegen Gods koning zijn. Ónze 
haan moet koning kraaien. We willen zelf op de troon zitten. Dus als we bidden 
‘uw koninkrijk komen’, bidden we tegelijk: ‘en Heer breek onze eigen troon af’. 
We beseffen dat dat van God moet komen. Vandaar dat we bidden: ‘laat uw 
koninkrijk komen.’ 
 Met deze bede zien we dus verlangend uit naar het ingrijpen van God 
als koning, in deze wereld, en dus ook in mijn leven. Ook in mijn hart. ‘Vader, 
wil ook koning zijn in mijn leven. Uw mag het voor het zeggen hebben in mijn 
leven. U bent Heer en Koning.’ Kroon Hem met gouden kroon. 
 We kunnen dus zeggen: God is allang koning, maar wacht tot wij Hem 
als koning willen. Daarom leert Jezus ons in de tweede bede bidden: ‘O God, 
laat uw regeren toch alstublieft openbaar worden. Laat dit een wereld worden 
waar U, God, het weer voor het zeggen heeft. Waarin er weer naar U 
geluisterd wordt, waarin U gezag heeft.’ 
 De catechismus heeft dat heel goed aangevoeld: ‘Regeer ons zo door 
uw Woord en Geest, dat wij hoe langer hoe meer U als onze koning erkennen, 
zodat in deze wereld uw rijk aanbreekt en U alles zult zijn in allen.’ Dat is mooi 
samengevat! 
 ‘Uw rijk kome’, bidden we. ‘Komen’, dat is het tegenovergestelde van 
‘gaan’. We bidden niet of ik naar de hemel mag gaan. Nee, we bidden of God 
met zijn rijk tot ons wil komen. ‘W ilt U met uw rijk tot ons komen. Wilt U koning 
zijn zoals U dat in hemel bent, zo ook op aarde. Dat zinnetje ‘gelijk in de hemel 
alzo ook op de aarde’, dat ik in de volgende preek wat meer zal uitleggen, dat 
geldt voor alle drie de beden: uw naam geheiligd, uw koninkrijk gevestigd, uw 
wil gedaan. Alstublieft, alle drie zoals dat in de hemel al gebeurt, zo ook op 
aarde. 
 Het gaat in de bede ‘uw koninkrijk kome’ dus niet om een ‘gebied’, 
maar om een ‘persoon’: de Koning en om de relatie tot die koning. Bovendien 
is het gebed om Gods koninkrijk het kortste missionaire gebed dat er is. Het is 
het gebed om Gods zending wereldwijd. Dat zijn koninkrijk komt. Maar hóe zal 
dat koningschap van God dan komen? Hóe zal dat koninkrijk van God dan 
vorm krijgen? 
 Dat zien we in de vele gelijkenissen die Jezus vertelt over het 
koninkrijk van God. We hebben er zes gelezen. Hele korte soms. Het koninkrijk 
van God komt zoals een zaad opkomt, en langzaam groeit. Maar het groeit niet 
alleen. Met dat het koninkrijk opkomt, groeit ook de tegenstand. Bovendien 
begint het koninkrijk klein. Als zo’n onooglijk klein zaadje van de mosterdplant. 
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Maar vergis je niet, het groeit uit tot een van de grootste struiken waar vogels 
van diverse pluimage hun woning vinden. En het koningschap van God zal 
uiteindelijk alles doortrekken, zoals zuurdesem, zoals gist het hele brood 
doortrekt. Zo zal alles met Gods Geest doortrokken worden, zodat God alles is 
in allen (1 Kor. 15:28). 
 Ook is het koninkrijk van God iets zeer kostbaars. Vaak verborgen. Het 
is een schat waarnaar je op zoek moet: ‘Zoekt eerst het koninkrijk van God en 
zijn gerechtigheid’ (Mat. 6:33; Luk. 12:31). En je moet er alles voor over 
hebben. Want als je het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid echt 
gevonden heb, dan besef je wat voor parel van grote waarde dat is. Dan 
verkoop je alles wat je hebt om die ene te kopen. Wie de waarde van het 
koninkrijk van God beseft, heeft er alles voor over. 
 In Jezus Christus is God alvast als koning gekomen. Hij is de visser, de 
redder van mensen. Maar Hij dwingt niet. Niet iedereen die in het sleepnet zit 
wil gered worden. God dwingt niet om zijn koninkrijk binnen te gaan. Daarom 
brengt het koninkrijk van God ook scheiding tussen goed zaad en onkruid, 
tussen goede vis en slechte vis, tussen wijze en dwaze maagden. Maar laat 
het niet zover komen. Staar je niet blind op allerlei dingen van deze wereld, 
maar zoek eerst het koninkrijk van God. 
 Dat is heel actief gezegd: ‘zoek’. Dat wil zeggen: het komt ons niet 
aanwaaien. ‘Zoek’. Jezus zegt niet: ‘sticht het koninkrijk van God’ of ‘maak het 
koninkrijk van God’ of ‘bevecht het koninkrijk van God’. Nee, het koninkrijk van 
God is er al. Maar wel verborgen. Daarom moet je het zoeken. Zoek, naar die 
schat in de akker, naar die parel van grote waarde. Die schat is er al. Die parel 
is er al. Het koninkrijk van God komt niet tot stand dóór ons zoeken. Maar het 
wordt wel openbaar mét ons zoeken. Zet daar je hart op, op die schat. ‘Want 
waar je schat is, daar zal ook je hart zijn’ (Mat. 6:21; Luk. 12:34). 
 Het koninkrijk van God is er al. Heeft Jezus niet zelf gezegd toen Hij 
kwam: ‘Het koninkrijk van God is nabij u gekomen’ (Luk. 10:9). In Jezus 
Christus wordt het koningschap van God zichtbaar. Dicht bij Hem moet je zijn 
als je wilt zien wat zijn koningschap inhoudt. Zo wil God koning zijn. Zo wil God 
regeren. Vanaf het kruis. O ja? ‘Is dat, is dat mijn koning?’ Ja, die koning van 
de joden is de koning van de Wereld. ‘Is dat, is dat zijn kroning?’ Ja, zijn kroon 
is een doornenkroon. Zijn koningschap is niet heersen, maar dienen. En liefde 
is zijn enige wapen. Aan dat grondbeginsel blijft Hij vasthouden. De 
gehoorzaamheid aan God tot in de dood, dat is zijn overwinning. Dat rijk houdt 
stand, tot in eeuwigheid. 
 Dat koninkrijk van God is in de komst van Jezus Christus nabij ons 
gekomen. Met zijn komst is deze bede eigenlijk in beginsel al verhoord. ‘Uw 
koningschap kome’, zo baden ook de joden met het Kaddisjgebed, en zo 
leerde Jezus het ook zijn discipelen. Het ‘Onze Vader’ heeft heel veel joodse 
dingen. 
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 Ook Pilatus laat horen dat dit gebed in principe is verhoord met de 
komst van Jezus. Zijn soldaten hebben Jezus gevangen genomen, Hem 
gegeseld en een kroon van doornen op zijn hoofd gezet. Zo staat Hij daar voor 
Pilatus, op het podium van de wereld. Voor het gerechtsgebouw van de wereld. 
Pilatus ging zitten op de ‘rechterstoel’ en sprak: ‘Zie uw koning’. Onwetend 
sprak deze wereldse rechter, op dit wereldse forum, de juiste woorden. 
Inderdaad, hier ziet de wereld zijn koning. 
 Gods koningschap is dus van een heel andere orde dan wij denken. 
Het koningschap van God komt als een mosterdzaadje, klein, weerloos, 
kwetsbaar, weinig overdonderend. Zoals Jezus’ komen dat was. Maar het komt 
en het groeit. Wis en waarachtig. Met de komst van Jezus Christus begint 
Gods komen in de wereld. ‘Hij komt, Hij komt de aarde richten’, zo zongen we 
in Psalm 98(:4), om de aarde recht te zetten. ‘Hij komt zijn koninkrijk hier 
stichten, zijn heil en zijn gerechtigheid.’ 
 Gerechtigheid, dat hoort er helemaal bij. Dat kun je niet losmaken. Dat 
heeft alles met het koninkrijk te maken. We zongen het met de woorden van 
Jezus: ‘Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid’. Want waar 
God koning is, geschiedt gerechtigheid. Waar gerechtigheid geschiedt, is God 
koning. Daar wordt alles rechtgezet wat krom is. Toen Jezus op aarde was 
heeft Hij van dat komende rijk tekens opgericht: lammen gingen lopen, doven 
gingen horen, blinden gingen zien, hongeren werden gevoed (wonderbaarlijke 
broodvermenigvuldiging). En zondaars wordt het evangelie verkondigd. 
 Gerechtigheid is in de Bijbel geen ‘toestand’, maar wijst op ‘relaties’. 
Bijbelse gerechtigheid is geen blinde gelijkheid, zoals vrouwe Justitia met een 
blinddoek voor. Maar gerechtigheid zet geschonden mensen weer op hun 
benen. Om echte gerechtigheid te bewerken, moeten mensen soms 
verschillend worden behandeld. 
 Laat ik een voorbeeld geven. Als een leerling in jullie klas moeite heeft 
met lezen, omdat hij dyslectisch is, dan is het rechtvaardig dat hij meer tijd 
krijgt dan de andere leerlingen om die repetitie te maken. Dat is echte 
gerechtigheid. Bijbelse gerechtigheid is niet een systeem handhaven, maar 
omzien naar mensen. Werkelijk rechtvaardig is die mens, die zich verplaats in 
de ellendigste naaste. Zoals die barmhartige Samaritaan, die zich verplaatste 
in de vreemdste, misschien wel vijandigste naaste. 
 Maar dat past ons niet. Dat willen we niet. Zelfs niet als Jezus dat zegt: 
‘Heb je vijanden lief.’ Daarom duurt het nog zo lang, voor dat het koningschap 
van God doorbreekt. ‘Dat koninkrijk van U, komt daar nog wat van?’, zo bad 
Gerard Reve spottend, maar ook heel gelovig. Wíj houden het tegen, Gerard. 
En God maar geduldig wachten. Hij is lankmoedig, Hij is groot van 
goedertierenheid. En God maar geduldig wachten tot wij Hem als koning gaan 
erkennen. 
 Daarom leert Jezus ons onophoudelijk bidden om Gods koninkrijk. 
Opdat ons hart steeds meer gaat verlangen naar Gods heerschappij, naar zijn 
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koningschap, ook in ons persoonlijk leven. En God geeft Jezus Christus als 
voorbeeld. Hij was de meest rechtvaardige mens. Hij verplaatste zich in de 
meest ellendige naaste. Hij werd het ultieme slachtoffer. Wij zeggen wel eens: 
‘Wat jij niet wil dat jou geschiedt, doe het ook een ander niet’. Dat lijkt eerlijk,  
dat lijkt rechtvaardig. Maar dat is niet de Bijbelse gerechtigheid. Het lijkt wel 
mooi, maar brengt ons niet verder. Het is te mager, te ieder voor zich. ‘Ik doe 
toch niemand kwaad?’ Nee, maar daarmee doe je ook nog niemand goed. 
 Daarom is de regel die Jezus ons voorhoudt in het positieve 
geformuleerd: ‘Wat jij wilt, dat ze jou doen, doe dat ook aan een ander.’ Dat 
gaat boven het evenwicht uit van rechten en plichten. Die weegschaal van 
Vrouwe Justitia. Misschien moet die weegschaal juist wel eens een keer 
doorslaan om echte gerechtigheid te bewerken. Voor de zwakken onder ons. 
Bijbelse gerechtigheid is veel meer dan slechts het handhaven van de 
rechtsorde. Ze wijst daar bovenuit. Naar de liefde. Liefde die we van God 
verwachten en waartoe we worden opgeroepen om te doen: ‘Heb God lief en je 
naaste als jezelf.’ 
 En weer zit ook in deze tweede bede die dubbelheid. We verlangen 
ernaar: ‘uw naam moet worden geheiligd, uw koninkrijk moet komen, U moet 
het doen, het lukt ons niet. En tegelijkertijd stellen we ons wel beschikbaar voor 
de Koning. Als we echt willen dat God koning is, willen wij ook burgers zijn van 
zijn koninkrijk. We bidden toch niet: ‘Laat alstublieft uw koninkrijk komen Heer, 
maar nu nog niet. Doe het maar over honderd jaar, want ik vind het nog best zo 
zonder U. Ik wil nog liever even zelf op de troon zitten.’ Dat kan dus niet. Het 
bidden van het ‘Onze Vader’ is levensgevaarlijk. Je wordt erin meegenomen. 
Als je echt bidt, blijf je niet dezelfde. Als we bidden om God koningschap en 
burger willen zijn van Zijn rijk, dan staan we open voor een stevige 
inburgeringcursus. Dan worden we leerlingen van Jezus, net zolang totdat dat 
rijk ten volle gekomen zal zijn. 
 Dus bidden om het koninkrijk van God is vooral bidden om verandering 
van jezelf, bidden om verandering van je hart. Iemand vroeg eens: ‘Waar is dat 
koninkrijk van God dan?’ Toen zei de dominee: ‘Als het goed is, in ons hart.’ 
Daar regeert God... óf... daar regeert een andere macht. Je eigen koninklijke ik. 
Of nog erger. Dus door deze tweede bede te bidden, leer je ook jezelf kennen. 
 Wil je het simpel hebben wat deze bede betekent? Deze tweede bede 
van het Onze Vader is: ‘O God, regeer alstublieft in mij.’ ‘Bouw uw koninkrijk in 
ons’, zo zongen we het (Opw. 346:5). Door het bidden van het ‘Onze Vader’ 
word je echt discipel, echt leerling van Jezus. Je wordt betrokken bij God en 
zijn plan, zijn zaak, zijn beleid. En dan wordt het doen van zijn wil een lust in 
plaats van een last. 
 Tot slot. Het bidden van het ‘Onze Vader’ is dus niet een poging om 
God over te halen iets te doen. Integendeel. Het bidden van het ‘Onze Vader’ 
is onszelf helemaal in vrijheid bereid verklaren Gods wil te doen. En over wat 
dat is, Gods wil, de volgende keer. Amen.  
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Kroon Hem met gouden kroon 
het Lam op zijne troon! 

Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak! mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf. 

En prijs Hem in all' eeuwigheen 
die 't heil voor u verwierf. 

 
 

Kroon Hem, der liefde Heer! 
Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 

Zijn wonden tonen 't gans heelal 
wat Hij voor 't mensdom deed. 

De eng'len om Gods troon, 
all' overheid en macht, 

zij buigen dienend zich terneer 
voor zulke wond're pracht. 

 
 

Kroon Hem, de Vredevorst! 
Wiens macht eens heersen zal 

van pool tot pool, van zee tot zee. 
't Klinke over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 

en vrede heerst alom, 
wordt d'aarde weer een paradijs. 

Kom, Here Jezus, kom! 
 

(Opw. 366)
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‘uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde’ 

 

 
 
 
 
Extra bijbelgedeelte: Matteüs 26:36-42 (NBG 1951) 
 
36 Toen ging Jezus met hen naar een plaats, genaamd Getsemane, en Hij 
zeide tot de discipelen: Zet u hier neder, terwijl Ik heenga om daar te bidden. 
37 En Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs mede en Hij begon 
bedroefd en beangst te worden. 38 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is zeer 
bedroefd, tot stervens toe; blijft hier en waakt met Mij. 39 En Hij ging een 
weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, 
zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; 
doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. 40 En Hij kwam bij zijn discipelen en 
vond hen slapende, en Hij zeide tot Petrus: Waart gijlieden zo weinig bij 
machte één uur met Mij te waken? 41 Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking 
komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. 42 Wederom, ten 
tweeden male, ging Hij heen en bad, zeggende: Mijn Vader, indien deze beker 
niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat Ik die drinke, uw wil geschiede! 
 
 
Vandaag de derde bede van het ‘Onze Vader’: ‘uw wil geschiede.’ Ik wil graag 
drie vragen met u langslopen. Drie dingen die zo opkomen uit deze bede: 
 
- Ten eerste: is alles wat er gebeurt Gods wil? 
- Ten tweede: wat wil God eigenlijk; wat is de inhoud van Gods wil? 
- Ten derde: hoe volvoert God Zijn wil? 
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Er is geen uitspraak in het ‘Onze Vader’ die zo is misverstaan dan deze derde 
bede. Want hij bedoelt precies het tegenovergestelde te zeggen, dan wat men 
vaak denkt dat het betekent. Wij hebben geleerd onze gebeden vaak af te 
sluiten met: ‘niet mijn wil, maar uw wil geschiede’. Daarmee hebben we leren 
berusten. We hebben geleerd ons erbij neer te leggen, dat de dingen nou 
eenmaal gebeuren zoals ze gebeuren. Want wát er ook gebeurt, het is toch 
allemaal Gods wil? En ook al begrijpen we het niet, het zal wel ergens goed 
voor zijn. We berusten in dat wat er gebeurt, en vinden daar ook bijbelwoorden 
bij: ‘De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam van de Here zij 
geprezen’ (Job 1:21). Of we berusten er niet bij en komen in opstand en 
zeggen: ‘Als dit dan Gods wil is, dan hoef ik die God niet meer.’ 
 En zo ontstond aan de ene kant een zekere opstand en aan de andere 
kant een zekere gelatenheid. Gelatenheid in ons bidden, ook in het bidden van 
het ‘Onze Vader’. 
 Maar dan op een dag wordt je kind in de ambulance met gierende 
sirenes naar het ziekenhuis gebracht. Het is ernstig. Voor zijn leven wordt 
gevreesd. De moeder zit bij het bed. Ze is een gelovige vrouw en bidt: ‘O Here 
God, wilt U mijn kind redden. Wilt U hem beter maken? Maar Here, niet mijn wil 
maar uw wil geschiede. Amen’. 
 Die nacht overleed het jongetje. Was nu de wil van God geschied? Is 
dat de wil van God, dat een kind overlijdt? Is het de wil van God, dat je man 
overlijdt? Is het de wil van God dat honderdduizend mensen omkomen bij een 
overstroming? Is het de wil van God dat mensen oorlog voeren, zoals in Syrië? 
En elkaar doden en verminken met de meest vreselijke wapens? 
 Je zou het soms denken als je mensen in die landen hoort zeggen: 
‘Allah wil het’, of toen wij als Christenen tijdens de kruistochten hetzelfde 
riepen: ‘God wil het’. Zou God dat nou echt willen? Dat mensen Hem zo voor 
hun religieuze of politieke karretje spannen? Zou God echt alles willen wat er in 
de wereld gebeurt? Is alles wat gebeurt Gods wil? Moet die moeder maar 
berusten, dat haar kind overleed? 
 Als we dat denken, verstaan we de derde bede helemaal verkeerd. En 
wat ís die bede vaak zo verstaan! Dat alles wat gebeurt Gods wil is. ‘Berust er 
nou maar in.’ Maar als we het zo gaan verstaan, dan is alle passie eruit, terwijl 
het ‘Onze Vader’ nu juist zo’n gepassioneerd gebed is. Ik zei het al in de eerste 
preek: het ‘Onze Vader’ is een onuitsprekelijke verzuchting uit de diepten van 
het menselijke bestaan, én een groot verlangen dát Gods wil gaat gebeuren. 
De bede: ‘uw wil geschiede’ wordt juist gebeden vanuit een wereld waarin 
Gods wil niet, nog lang niet overal geschiedt. 
 Dat is heel gemakkelijk in te zien. God wil niet dat we zondigen. Dat is 
heel duidelijk, en toch gebeurt het. God wil niet dat mensen elkaar doden, 
overspel plegen, stelen, liegen. Maar toch gebeurt het. We leven in een 
gebroken wereld en we verlangen er juist naar dat Gods wil overal gebeurt. 
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Daarom leert Jezus ons gepassioneerd bidden: ‘Laat alstublieft uw wil 
gebeuren!’ 
 Hoe komt het nu dat we deze bede verkeerd zijn gaan verstaan? Dat 
komt omdat we er één letter teveel in hebben gelezen. Er staat niet: ‘uw wil 
geschiedde’ met twee ‘d’s, maar: ‘uw wil geschiede’ met één ‘d’. Wat het 
verschil is? Nou, met twee ‘d’s betekent het ‘uw wil gebeurde.’ Zoals in Lukas 
2(:1): ‘En het geschiedde’ (met twee ‘d’s) in die dagen dat er een bevel uitging 
vanwege Keizer Augustus’, enzovoort. Dat vertelt wat er is gebeurd toen Jezus 
is geboren. Maar in de derde bede staat maar één ‘d’. 
 Het is dus een echte bede, een sterke wens. Dat is de wijs waarin het 
werkwoord staat. Net zoals: ‘leve de koning!’ Dat is: ‘moge de koning lang 
leven.’ Het werkwoord ‘geschieden’ heeft dezelfde grammaticale wijs als de 
werkwoorden ‘heiligen’ en ‘komen’ in de eerste twee beden: ‘uw naam worde 
geheiligd, uw koninkrijk kome.’ Alleen bij ‘geschiede’ zie je niet dat het in die 
sterke wensvorm staat. Je hóórt namelijk het verschil niet: ‘uw wil geschiede 
met twee ‘d’s of één ‘d’, dat klinkt hetzelfde. Mede daardoor kwam die 
verwarring. 
 De bede ‘uw wil geschiede’ is dus een sterke wens, een diep 
verlangen. ‘O Here God, laat toch uw wil alstublieft geschieden.’ En dat je dat 
zo moet opvatten blijkt niet alleen uit de vorm van het werkwoord, maar ook uit 
wat erachter staat. ‘Laat uw wil toch alstublieft geschieden, zoals in de hemel 
nu al gebeurt toch ook alstublieft op aarde.’ Ook op deze aarde, waar uw wil zo 
vaak nog niet gebeurt. Dat is de betekenis van deze bede. 
 En deze toevoeging geldt voor alle drie de beden. Laat toch alstublieft 
uw naam worden geheiligd op aarde. Laat uw koningschap toch alstublieft 
komen op aarde. Laat uw wil toch alstublieft worden gedaan op aarde. Zoals 
dat in de hemel al gebeurt, alstublieft ook op aarde. 
 Het staat er eigenlijk nog sterker. Het is niet alleen een diepe wens, het 
is eigenlijk een gebiedende wijs: ‘uw naam móet worden geheiligd, uw 
koninkrijk móet komen, uw wil móet geschieden.’ Dat is niet omdat wij God ook 
maar iets zouden kunnen gebieden om te doen. Het staat in deze krachtige 
woorden, opdat we beseffen dat als het niet gebeurt, het fout gaat. Het móet op 
aarde gebeuren, anders gaat het hier niet goed. 
 Dat besef brengt Jezus ons bij door het ‘Onze Vader’. En dat is tegelijk 
nog een reden waarom niet alles wat gebeurt Gods wil is. Want als alles wat 
gebeurt altijd al Gods wil was, dan hoefde Jezus ons ook niet te leren ervoor te 
bidden. 
 Maar wát wil God nu eigenlijk? Dat is het tweede waar ik het met u 
over wil hebben. Het eerste was dus dat de bede verstaan moet worden als 
een echte bede, een echt gebed, een echt verlangen dat Gods wil gaat 
gebeuren. Het tweede is de vraag naar de inhoud van Gods wil. Hoe kunnen 
we die leren kennen? 
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 Ten eerste door gewoon verder te lezen in het ‘Onze Vader’. Want van 
de hemel gaat het nu naar de aarde. De eerste drie beden gingen over God: 
uw naam, uw koningschap, uw wil. Terwijl de volgende drie beden over ons 
gaan: ons brood, onze schulden, onze verlossing van de boze. De beweging in 
het gebed is van God naar ons toe. Van de hemel naar de aarde. Daarom is 
die volgorde ook zo belangrijk: ‘gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.’ 
 Wij vinden dat een beetje moeilijk om te begrijpen. Als het er zo staat 
in die volgorde. Daarom heeft de nieuwe bijbelvertaling ervan gemaakt: ‘op de 
aarde zoals in de hemel.’ Maar dan komt er een vreemde draai in het gebed: 
met de eerste drie beden zijn we bij God in de hemel. Dan ga je met je 
gedachten naar de aarde: ‘op aarde zoals...’. Daarna ga je met je gedachten 
weer naar de hemel: ‘...zoals in de hemel’. Om vervolgens weer naar de aarde 
te gaan: ‘geef ons heden ons dagelijks brood.’ 
 Zoals het er staat is het juist veel mooier. Bovendien: het staat er niet 
voor niets zo. Het is één beweging die in het gebed zit: van de hemel naar de 
aarde. We beginnen bij God in de hemel, Vandaar komt Zijn heilige Naam, Zijn 
koningschap en Zijn wil naar de aarde. We bidden of die hemelse dingen ook 
op aarde mogen gebeuren: ‘dat uw naam die al geheiligd wordt in de hemel, 
dat uw koningschap dat al erkend wordt in de hemel, dat uw wil die al 
geschiedt in de hemel, nu ook op aarde mogen gaan gebeuren. 
 En dat krijgt vorm in de beden die volgen: dagelijks brood, vergeving 
van schuld en verlossing van de boze. Dat zijn dingen die we erg nodig hebben 
hier op aarde. En dat is ook wat God wil. Uit dat tweede deel van het ‘Onze 
Vader’ kun je zien wat God wil. Hij wil dat mensen brood krijgen, te eten 
krijgen. Hij wil dat schulden worden vergeven. En Hij wil dat de boze verdwijnt. 
Daarin zien we al iets van het diepste begeren van God, van Gods wil. Maar ja, 
zover is het nog niet. Mensen lijden honger, mensen stoten elkaar het brood uit 
de mond, mensen laden schuld op schuld op zich. Er is veel onrecht, en het 
kwaad woekert maar voort. De boze gaat rond als een brullende leeuw, zegt de 
Bijbel (1 Petr. 5:8). 
 Zo wil God het dus niet, en daarom leert Hij ons dat bidden. Want die 
dingen moeten opgeheven worden. Dat is Gods wil. En in Jezus Christus zien 
we daar ook de eerste tekenen van: hongerigen worden gevoed 
(wonderbaarlijke spijzigingen), zieken worden genezen, schulden worden 
vergeven, de boze wordt uitgebannen. Dat is het eerste waaraan je kan zien 
wat Gods wil is, door gewoon het gebed verder te lezen. 
 Maar er is meer waaruit we Gods wil leren kennen. Eigenlijk staat de 
hele Bijbel er vol van. De Tien Geboden, bijvoorbeeld. Dát wil God graag: 
vereer geen andere goden, eer je ouders, heb respect voor ieders leven, 
spreek goed over je naaste. De Tien Geboden zijn weleens de Tien 
Wegwijzers genoemd. Wegwijzers in de woestijn van het leven. Toen Israël in 
de woestijn kwam als een vrij volk, werden ze de weg gewezen door God. 
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Vandaar een wegwijzer als symbool bij deze preek. De weg die Gods ons wijst, 
daaruit leer je zijn wil kennen. 
 Op een wegwijzer kun je een heleboel dingen opzetten. De tien 
geboden en nog meer. Maar misschien is dit wel het allerbelangrijkste: dat 
Jezus Christus ons de weg wijst. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. En 
nu kun je de Tien Geboden samenvatten met het dubbele liefdesgebod: ‘Heb 
God lief boven alles en de naaste als jezelf.’ Dus wil je het simpel hebben, wil 
je weten: ‘wat wil God nou eigenlijk?’, dan heb je hier het antwoord: ‘heb God 
lief boven alles en de naaste als jezelf.’ Dat wil God. 
 Maar niet alleen in de Tien Geboden en haar samenvatting lezen we 
wat God wil, eigenlijk in het hele Oude Testament. Want dat is eigenlijk niet 
meer dan een heel brede uitwerking van de Tien Geboden. In al die verhalen 
zien we wát God wil en wat Hij niet wil. Bij Kaïn en Abel begint het al. David en 
Batseba. Elia, Elisa. We komen zelfs vragen en discussies tegen over wat God 
nou precies wil. In de boeken Job en Prediker bijvoorbeeld. 
 Maar ook in het Nieuwe Testament. Daar laat Jezus in het bijzonder 
zien wat God wil. In gelijkenissen zoals de gelijkenis van de Barmhartige 
Samaritaan: doe jij nu net zo. En in de Bergrede. Als iemand je een jas te leen 
vraagt, omdat iemand het koud heeft en geen jas heeft, geef hem dan ook je 
trui erbij. En: heb je vijanden lief. Het meest extreme liefdesgebod, dat Jezus 
ons geeft. Dát wil God. Want God wil een ‘bewoonbare wereld’, een 
‘oecumene’ (oikoumene). Dat betekent dat woord: ‘de bewoonde wereld.’ Hij 
wil een stad waar vrede heerst. Een ‘Jeru-sjalom’. Stad van vrede. En God zal 
ook dat nieuwe ‘Jeru-sjalom’, dat nieuwe Jeru-zalem realiseren. Dat lezen we 
aan het eind van de Bijbel (Opb. 21). Het komt uit de hemel naar de aarde. Als 
het nieuwe Jeruzalem dan neerdaalt, zal uiteindelijk Gods wil ten volle 
geschieden: zoals in de hemel... zo ook op aarde. 
 Maar voordat het zover is gaat God een hele geschiedenis met ons. En 
dat is het derde dat ik met u wil delen. Hóe volvoert God zijn wil, zonder ons tot 
marionetten te maken. Dat zou makkelijk zijn. God zou ons als marionetten, als 
poppen hebben kunnen maken. Dan zou Hij gauw klaar zijn met ons allemaal 
in de goede richting te bewegen. Maar dat wil God niet. God wil zijn wil niet aan 
ons opleggen als een dictator. God wil geen robots van ons maken. God wil dat 
wij ook gaan willen wat God wil. Gods wil is dat wij liefhebben, Hem en elkaar. 
En echt liefhebben kan alleen uit vrije wil. Dwang staat haaks op liefde. En 
omdat wij misbruik maken van die vrijheid, dwalen wij van het goede leven af, 
gaan wij de verkeerde kant op. Die kant, in plaats van deze kant. ‘My way’ in 
plaats van ‘Your way’. 
 Wij denken vrij te zijn zonder God en zijn gebod. Maar dat is een 
misvatting en daar komen we soms pijnlijk achter, als we steeds vaster komen 
te zitten aan iets. Maar God laat ons niet vallen. Hij gaat een geschiedenis met 
ons aan. Hij laat niet los, zodat Hij toch bij zijn plan uitkomt. Zodat toch gebeurt 
waar Jezus ons in deze bede om leert bidden. 
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 Maar hoe gaat God dan in onze geschiedenis mee? Dat zien we 
prachtig in bijvoorbeeld de geschiedenis van Jozef en zijn broers. De zonen 
van Jakob. Jozef wordt door zijn broers verkocht als slaaf. Hij komt in Egypte 
en raakt steeds dieper in de put. Ook letterlijk, want die gevangenis waar hij 
uiteindelijk in terecht komt, is de diepste gevangenis, een kerker onder de 
gebouwen. Door een wonderlijke samenloop van omstandigheden komt hij uit 
de gevangenis en wordt zelfs onderkoning van Egypte, het machtigste land van 
de wereld in die tijd. 
 Hij adviseert de Farao bij de oogst. Daardoor is er, als er hongersnood 
komt, in Egypte voldoende te eten. De familie van Jozef, vader Jakob en zijn 
broers, komen naar Egypte en hebben te eten. Is hierin nu Gods wil geschied 
(gebeurd)? Ja en nee. God wil niet dat de broers Jozef als slaaf verkopen. God 
wil niet dat Jozef onschuldig in de gevangenis komt. Toch gebeurt dat in een 
zondige wereld. God wil niet dat kinderen door een ongeluk overlijden. Dat 
gebeurt in een gebroken wereld. Maar God is er wel bij betrokken. Als de vader 
van Jozef gestorven is, zijn de broers bang dat Jozef zich zal wreken. Dat hij 
zal denken: ‘nu zal ik jullie wel eens even terugpakken.’ Maar dan zegt Jozef: 
‘Wees niet bang. Jullie hebben weliswaar kwaad tegen mij bedacht, maar God 
heeft dat ten goede gedacht.’ (Gen. 50:19,20). Namelijk, doordat Jozef in 
Egypte is terecht gekomen, is de familie van Jakob in leven gebleven. Zo zien 
we: het kwaad komt niet uit Gods hand, maar God neemt het wel ter hand. Hij 
doet er wat mee. Hij keert het ten goede. Zo lezen we dat ook in Romeinen 
8(:28): ‘Wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede, voor hen 
die God liefhebben’. 
 Er gebeuren in deze wereld veel dingen die God niet wil. Dat kan 
iedereen zelf wel bedenken. Maar dat kan God er niet van weerhouden om 
toch Zijn plan uit te voeren. Hoe? Nou, een prachtig voorbeeld vind ik altijd het 
voorbeeld van de Schaakgrootmeester (het voorbeeld is van Peter Geach). 
God is als het ware in een grote schaakpartij met de mensheid verwikkeld. De 
mens is vrij om zetten te doen. God is echter de Schaakgrootmeester. Dat wil 
zeggen: welke zetten mensen in hun vrijheid ook doen – bijvoorbeeld een broer 
als slaaf verkopen – God weet toch altijd weer zo’n tegenzet te doen dat Hij 
uiteindelijk zijn plan volvoert. Want God kent alle zetten vooruit, en weet al 
onze zetten zo te beantwoorden dat Hij toch bij zijn doel uitkomt. 
 Vaak werken we met onze zetten God tegen. Maar er zijn ook zetten 
die met Zijn plan meewerken. En als we nu bidden: ‘Onze Vader, Uw wil 
geschiede’, dat wil zeggen: ‘O God en Vader, laat toch uw wil worden gedaan’, 
dan bidden we tot God, dat Hij ons wil laten zien welke zetten wij moeten doen 
die met zijn plan meewerken. 
 Als we bidden: ‘uw wil geschiede’, dan stellen we onszelf dus ook 
beschikbaar. ‘Here God, hier ben ik. Laat uw wil ook door mij worden gedaan’. 
Daarom is de Engelse vertaling zo mooi. Heel ‘to the point’: ‘Thy will be done’. 
Laat Uw wil gedáán worden. Daarin horen we weer die dubbelheid, die ook al 
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bij de eerste twee beden tegenkwamen: ‘laat uw wil gedaan worden.’ Dat is 
door U Here God, maar ook door mij. Net als bij de eerste twee beden is het 
hier ook weer dat je niet kunt bidden: ‘Here God, laat uw wil alstublieft gedaan 
worden, maar niet door mij hoor. Bij mij moet U niet zijn, want ik wil eigenlijk 
liever nog mijn eigen wil doen.’ Dat kan dus niet. Als je deze bede oprecht bidt 
wil je ook dat God zijn wil door jou volbrengt. Je stelt je dus geheel 
beschikbaar. 
 Het bidden van het ‘Onze Vader’ is dus gevaarlijk. Je wordt er een 
ander mens van. Je kunt het niet meer bidden zonder je in te zetten voor het 
plan van God, zonder de strijd aan te gaan met het kwaad, dat ook in je eigen 
hart zit. 
 Samenvattend kunnen we zeggen: de spits van de derde bede is dus 
niet gericht op het berusten in Gods wil, maar op het verlangen naar Gods wil 
en op het volbrengen van Gods wil. ‘Here, volbreng Uw wil, ook door mij.’ Het 
‘Onze Vader’ is een modelgebed. Omdat het een houding laat zien. Het laat 
zien welke houding wij aan moeten nemen om met God om te gaan. 
 Gods wil wordt gedaan als wij wankelend, met vallen en opstaan, 
achter Jezus de Messias aangaan. Want Hij deed volledig Gods wil. Dat lazen 
we in de extra schriftlezing. Nee, het is niet zo dat Jezus het lijden zoekt. Hij 
ziet er juist vreselijk tegenop. Jezus zoekt het lijden niet. Hij is geen masochist. 
Hij bidt zijn Vader – ‘Mijn Vader’ – of de drinkbeker aan Hem voorbij mag gaan. 
Jezus ziet tegen het lijden op. Het is geen heldendaad. Het is gehoorzaamheid 
aan het plan van God dat Hem drijft. 
 Met Jezus aan het kruis deed God Zijn beslissende zet op het 
schaakbord. De duivel staat schaakmat. Zo overwint God het kwaad, de boze. 
Zo wordt de schuld van de wereld weggedragen. Zo komt er brood dat leven 
geeft: Jezus Christus, het brood des levens. Hij is het brood dat uit de hemel 
neerdaalt. Na de eerste drie beden richten we vanaf nu onze blik op de aarde. 
Het eerste dat we dan nodig hebben is eten: brood. Daarover de volgende keer 
meer. Wat is het prachtig, dat we dan het Heilig Avondmaal vieren. Heel 
toepasselijk. Het brood uit de hemel. Het brood dat we nodig hebben. 
 Geloof, hoop en liefde, daarover spreken de eerste drie beden, zou je 
kunnen zeggen. Wij mogen geloven in de God met de heilige naam. Wij mogen 
hopen op Zijn koninkrijk. En wij zullen liefhebben, omdat dat Zijn wil is. Amen. 
 
 

 

Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt. 

Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde. 
Open mijn oog, zodat het helder ziet, 

dat ik de wondren van uw wet ontware. 
O HEER, verberg mij uw geboden niet: 

ik ben een gast en vreemdeling op aarde. 
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Luister hoezeer mijn ziel van kommer schreit 

en richt mij op en leid mij op uw wegen, 
doe toch de weg der leugen weg van mij, 

toon mij uw wet, uw wil, uw zorg, uw zegen, 

want ik verkies als koers waarachtigheid 
en overdenk uw woorden wel ter dege. 

 
 

Neem van mijn mond het woord der waarheid niet. 

Gij moet uw wil en wet mij openbaren. 

Mijn hart gaat uit naar wat Gij mij gebiedt, 
altoos en immer zal ik dat bewaren. 

Gij maakt ruim baan voor wie uw wet ontziet. 
Ik volg uw licht, daar zal ik wel bij varen. 

 
 

Wat Gij beloofd hebt, is in eeuwigheid 
mij tot een deel en erfenis gegeven 

waarin mijn ziel zich dag aan dag verblijdt. 
Uw wet, o HEER, staat in mijn hart geschreven, 

uw wil doen is mijn lust te allen tijd, 

U te beminnen is geheel mijn leven. 
 
 

Hoe zie ik uit, HEER, naar uw heilig recht, 
hoe staat uw woord van trouw mij steeds voor ogen. 

Leer mij doorgronden wat Gij hebt gezegd, 
wees Gij om mij genadiglijk bewogen. 

Verleen mij inzicht, dat ik als uw knecht 

uw wil versta, uw wijsheid kennen moge. 

 
 

Ik die uw wil naar uw geboden doe, 

hoop op het heil dat Gij mij hebt beschoren. 
Mijn hele leven leef ik naar U toe, 

het zijn uw wetten die mijn hart bekoren. 
Gij kent mijn weg, o HEER, ik word niet moe 

om van uw trouw te spreken en te horen. 
 

(Ps. 119:7,11,17,42,47,63)
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‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ 
 

 
 
 
 
Extra bijbelgedeelten: Johannes 6:30-35 en Johannes 12:23-24 (NBV 2007) 
 
30 Toen vroegen ze: ‘Welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets 
zien zullen we in u geloven. Wat kunt u doen? 31 Onze voorouders hebben 
immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat: “Brood uit de 
hemel heeft hij hun te eten gegeven.”’ 32 Maar Jezus zei: ‘Waarachtig, ik 
verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn 
Vader; hij geeft u het ware brood uit de hemel. 33 Het brood van God is het 
brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.’ 34 ‘Geef 
ons altijd dat brood, Heer!’ zeiden ze toen. 35 ‘Ik ben het brood dat leven 
geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij 
gelooft zal nooit meer dorst hebben. 
 
23 Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt 
verheven. 24 Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde 
valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel 
vrucht. 
 
 
Als voorwerp deze keer zo’n broodplank. Hierboven ziet u er een. Een 
broodplank met zo’n randschrift, namelijk met de bede die vandaag centraal 
staat: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Maar dat bord hierboven is leeg, 
daar ligt niks op. Ik bedoel: je kunt wel bidden om brood, maar je moet er wel 
zelf brood opleggen. En is het eigenlijk niet vreemd, om voor zoiets gewoons 
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als brood, dagelijks brood, te bidden? Moeten we God wel lastig vallen met 
zoiets banaals als gewoon brood? 
 Bovendien, zo hoor ik al iemand zeggen, moeten we God vragen om 
dingen waar we zelf voor moeten zorgen? En... ik heb er toch ook hard voor 
gewerkt? Inderdaad zorgen we zelf voor ons brood en hoe. En niet alleen voor 
ons dagelijks bróód, maar voor meer dan genoeg tot en met onze oude dag. 
Waarom zou je dit bidden? Is dat niet iets van vroeger, toen we meer 
afhankelijk waren van de grillige natuur? 
 En toch wil God dat we bidden om onze dagelijkse levensbehoefte. Dat 
is niet banaal. We hoeven er ons niet voor te schamen, dat we mensen zijn van 
vlees en bloed. Dat heeft God juist zo gewild, zo heeft Hij ons gemaakt. Hij wil 
ons voeden, Hij wil ons leven geven, en deze bede wil ons dát weer te binnen 
brengen. 
 Bovendien schuilt er in deze bede om dagelijks brood een diep 
geheim. We zouden, door deze bede precies te bekijken, opnieuw kunnen 
leren wat brood is. Want brood is in de Bijbel een geladen woord. Brood staat 
voor veel meer. Allereerst staat brood voor alle dagelijkse levensbehoefte: niet 
alleen voedsel, maar ook kleding en onderdak. Kortom: we bidden voor onze 
dagelijkse levensbehoefte. We bidden niet om luxe. Jezus leert ons niet 
bidden: ‘Geef ons heden ons dagelijks gebakje.’ Nee, Jezus leert ons bidden 
om onze dagelijkse levensbehoefte, opdat we weer weten dat alles uit Gods 
hand komt. 
 Jezus leert ons bidden om brood, maar wat is dat eigenlijk: brood? 
Ach, we zijn misschien te verwend om werkelijk nog te begrijpen wat brood is. 
Het wonder van brood. Wij kieperen ons casinootje of ons vijf-granenbrood in 
het winkelwagentje bij de supermarkt en rekenen af. Maar neem het eens in je 
handen, breek het, en bekijk het eens met aandacht. Je ziet de boer naar de 
akker gaan, de akker die gereed ligt. Er wordt gezaaid, het valt in de aarde, en 
het zaad schijnt te sterven. En dan gebeurt het geheimzinnige, dat niemand 
verklaren kan en toch altijd weer gebeurt. Uit de dood van het zaad, staat het 
graan op. De boer loopt met zijn handen op de rug langs het veld, en ziet: het 
wonder geschiedt. Het tarwe groeit, kiemt en rijpt, ook al weet hij niet hoe. Zo 
gaat de gelijkenis, die Jezus vertelt in Marcus 4(:26-30). De aarde brengt, als 
het er op aan komt, zelf vrucht voort. Eerst de halm, dan de aar en dan het 
rijpe graan in de aar. 
 En dan de oogst. In korte tijd moet veel werk worden gedaan. De oogst 
is wel groot, maar arbeiders zijn er te weinig. Zeker in de tijd toen er nog geen 
combines waren. Er wordt gemaaid, er wordt gedorst, het graan wordt 
vermalen tot meel. De bakker mengt het met gist en met water, en kneed het 
deeg. De bakker wacht; en weer het wonder: het deeg rijst. Eens per jaar doen 
de Joden met Pascha het gist uit het brood en wachten dan een week op het 
nieuwe levenswonder. 
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 Terug naar de bakker. Het deeg wordt gebakken en weer een wonder: 
het verandert door de warmte in... brood. Zo komt dat stuk brood tot stand. We 
nemen het in de hand, we breken het en eten het. Het geeft ons leven. Het 
leven dat uit de grond voortkomt. Het leven dat uit de dood van het zaad 
voortkomt. Brood! Het lijkt zo gewoon, maar het is er alleen, omdat ‘God het 
zaad uit de aarde wakker roept’, om het eens poëtisch te zeggen, met bijbelse 
poëzie. Zo horen we dat ook in Genesis 1(:11-12): ‘God zei: “Overal op aarde 
moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die 
vruchten dragen met zaad erin.” En zo gebeurde het. De aarde bracht jong 
groen voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten 
droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was.’ God spreekt en door 
zijn woord komt het leven uit de akker. 
 Of zoals de blinde dichter Jan Wit zo mooi heeft gedicht in gezang 
479(:1,2, Liedboek 1973) 
  
Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeekre zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 
 
Brood, het lijkt zo gewoon. Maar alleen omdat God sprak, omdat Gods Woord 
er is, is er leven. Brood, we hebben het van God gekregen uit genade. Wij eten 
van genadebrood. 
 En nog veel meer ontvangen we dan alleen tarwe, ook gerst, 
vruchtbomen, granaatappelen, wijnstokken, waterbeken, honing en melk, alles 
beloofd van dit land. Het lijkt gewoon, maar vergeet het wonder niet, en zeg 
niet te snel: ‘We hebben er recht op! Ik heb er hard voor gewerkt!’ Vergeet het 
wonder niet: brood als een gave van God, omdat Hij spreekt, door zijn woord. 
Om ons dát te binnen te brengen, dat God het geeft, leert Jezus ons bidden: 
‘Geef ons.’ Om ons te leren: God is de gever. 
 Maar dat we van ontvangen moeten leven, daar houden wij eigenlijk 
niet zo van. Wij willen verdienen. Zo voeden wij ook onze kinderen op: 
presteren, verdienen, bemachtigen. Daarom is leren leven van ontvangen, van 
genade, een groot geheim. 
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 Maar is nog iets anders waartegen mensen steigeren bij deze bede. 
We zongen Psalm 136 vers 12: ‘Looft de Heer, die al wat leeft dagelijks zijn 
spijze geeft’. ‘Dominee, ik kan dat niet meezingen. Ik zie al die beelden voor 
me van honger overal op de wereld, van die uitgemergelde kinderen met 
vliegen op hun mond en ogen.’ Maar dan is het misschien juist goed nog eens 
te kijken naar die bede van het ‘Onze Vader’, waar we het over hebben: ‘Geef 
ons heden ons dagelijks brood.’ Jezus zegt: ‘Als je kind je om een brood 
vraagt, dan geeft je hem toch geen steen. Hoeveel te meer jullie hemelse 
Vader?’ (Mat. 7:9-11). God verhoort zeker onze bede: ‘Geef ons heden ons 
dagelijks brood.’ Maar let er wel op wat er staat. Er staat niet: ‘Geef mij heden 
mijn dagelijks brood’, maar ‘Geef ons!’. We moeten dat ‘ons’ weer gaan 
beseffen. Brood is nooit ván mij, het is vóór ons. Nog steeds is God de gever. 
‘Hij doet het brood uit de aarde voortkomen’, zo zingt Psalm 104(:14). 
 Er is brood genoeg voor óns, maar verstaan we dit óns nog wel? Als er 
aan de ene kant van de wereld volle schuren zijn en aan de andere kant lege 
magen. Zou daarom direct na de bede om brood, de bede om schuldvergeving  
staan? ‘Vergeef ons onze schulden, omdat we beseffen dat we het brood door 
U aan ons gegeven niet goed verdelen.’ 
 Luther zei het al: ‘Wie alles voor zichzelf houdt, krijgt het “Onze Vader” 
tegen zich.’ Geef óns. Maar ja, wie zijn die ons? Dat vertelt Jezus in Matteüs 
25. Als Hij terugkomt op aarde zal Hij zeggen tegen de mensen rechts van zijn 
troon: ‘Toen Ik honger had, hebben jullie mij te eten gegeven.’ Dan zullen de 
rechtvaardigen zeggen: ‘Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien?’ Dan 
zal de Koning antwoorden: ‘Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de 
onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij 
gedaan.’ En tegen de groep aan de linkerzijde zegt Hij: ‘Waarom is jullie brood 
ongebroken gebleven?’ 
 Bidden is – en dat wordt steeds duidelijker nu we met het ‘Onze Vader’ 
bezig zijn – bidden is niet vragen of God wil veranderen, dat Hij eerst geen 
brood gaf en nu brood gaat geven. Nee, bidden is vragen of Hij óns verandert: 
dat wij Zijn naam gaan heiligen, dat wij Hem als Koning in ons hart laten, dat 
wij zijn wil zouden gaan doen, dat wij ons brood gaan breken, verdelen. 
 Dat is het eerste wat ik er over wil zeggen. Dan nu het tweede. Want er 
zit nog een diep geheim in deze vierde bede. Dat heeft te maken met dat 
woordje ‘dagelijks’. Want vindt u het ook niet een beetje vreemd, dat er staat: 
‘Geef ons héden ons dágelijks brood.’ Dat lijkt een beetje dubbel op. Een 
beetje tegenstrijdig ook, zeker als je dat gebed ’s avonds bidt bij de maaltijd. 
De nieuwe bijbelvertaling heeft het anders vertaald: ‘Geef ons vandaag het 
brood dat wij nodig hebben.’ Dat het verschillend vertaald wordt, komt omdat 
het woord wat er staat alleen maar in het ‘Onze Vader’ voorkomt (Mat. 6 en 
Luk. 11). Dit woord, dat wij meestal vertalen met ‘dagelijks’, komt verder 
nergens anders in de Bijbel voor. En ook nergens anders in teksten uit de 
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oudheid buiten de Bijbel. Dus je hebt hier een woord, waarvan je eigenlijk niet 
weet hoe je dat moet vertalen. Want je hebt geen vergelijk. 
 Wil je toch de betekenis achterhalen, dan kun je kijken waar dat woord 
van is afgeleid. Dan zijn er twee mogelijkheden. Het kan afgeleid zijn van het 
werkwoord ‘zijn’ en het kan afgeleid zijn van het werkwoord ‘komen’. Als we 
van het eerste uitgaan, kun je vertalen: ‘Geef ons heden ons brood voor het 
‘zijnde’. Als je daar dan het woord ‘dag’ bijvoegt, dan kun je denken aan de aan 
de gang ‘zijnde dag’. ‘Geef ons heden ons brood voor de aan de gang zijnde 
dag.’ Zo kwam men op: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood.’ 
 Maar het woord kan ook afgeleid worden van ‘komen’. Dan wordt het: 
‘Geef ons heden ons brood voor het komende’. Als je daar dan weer ‘dag’ 
bijvoegt, dan kom je op de ‘komende dag’. Dan krijg je als vertaling: ‘Geef ons 
heden ons brood voor de komende dag’ of ‘geef ons heden ons brood voor 
morgen.’ Als je het zo leest, dan wordt het woordje ‘heden’ ook wat 
begrijpelijker. Het is begrijpelijk, dat je vandaag bidt, dat je ook morgen te eten 
hebt. Maar bij beide verklaringen moet je wel steeds het woordje ‘dag’ 
toevoegen. Dat kan wel. Maar toch is het beter om te proberen het woord in 
zichzelf te verstaan.  
 Daarom zijn er uitleggers die zeggen: je moet dat woord niet verstaan 
als ‘dagelijks’, maar als: ‘geef ons heden het brood voor het zijn’, dat wil 
zeggen: ‘brood nodig voor het bestaan, het nodige brood.’ Zo vat de nieuwe 
bijbelvertaling het op. Weer anderen breiden dat uit tot: ‘Geef ons heden het 
levensnoodzakelijke brood,’ of ‘geef ons het essentiële brood, voor wat er 
werkelijk toe doet,’ of ‘geef ons het wezenlijke brood, het bovennatuurlijke 
brood.’ Je voelt wel aan dat daarmee gedacht wordt aan Jezus zelf. Hij is het 
meest wezenlijke brood dat we nodig hebben, het meest essentiële brood. Hij 
is het Brood des levens. Noodzakelijk voor hét leven, het eeuwige leven. Ja, 
dat kun je wel zeggen, dat Jezus Christus nodig is, broodnodig. 
 Vandaag vieren we niet toevallig het avondmaal. O ja, het kwam 
‘toevallig’ zo uit, dat vandaag net deze bede aan de beurt was. Of toch ook 
weer niet zo toevallig. Want het Heilig Avondmaal laat nu juist nieuw licht vallen 
op deze bede. Ik zei het al: in deze bede schuilt een diep geheim. Dat zit hem 
in dat woordje, dat de nieuwe bijbelvertaling vertaalt met ‘het brood dat we 
nodig hebben’. Het is dubbelzinnig, het is geheimzinnig, het heeft veel meer 
lagen dan één. En ik denk, dat dát nu precies de bedoeling is. Zodoende krijgt 
deze bede vele betekenissen: ‘geef ons heden het brood dat we nodig 
hebben.’ Letterlijk opgevat: ‘geef ons heden het brood dat we nodig hebben 
voor vandaag, ons dagelijks brood. Maar geef ons ook het wezenlijke brood, 
het essentiële, dat is Jezus Christus, het brood uit de hemel. 
 En dan kun je zelfs nog denken aan: ‘geef ons heden, het komende 
brood.’ Letterlijk het brood voor morgen, maar ook het brood dat nog verder 
reikt, het brood van de toekomst, de spijze die blijft in eeuwigheid. Laat ons ook 
vandaag iets daarvan proeven, van die uitgebreide bruiloftsmaaltijd die we in 
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de toekomst mogen genieten, als U, Heer Jezus Christus, weer opnieuw met 
ons aanzit in uw heerlijkheid. 
 Dát alles zit verborgen in deze heerlijke bede! Geef ons heden ons 
brood, dat belangrijke brood voor ons, waarvan we moeten leven. In het 
gewone leven van elke dag – ook daar zorgt God voor ons – maar geef ons 
vooral ook het brood waarvan we geestelijk moeten leven, het ware brood. Het 
brood uit de hemel, het brood, dat eeuwig leven geeft. Ja Here God, spijzig ons 
met uzelf. 
 Want Jezus zegt het zelf in Matteüs 4(:4), en dan citeert Hij 
Deuteronomium 8:3: ‘Er staat geschreven: de mens zal niet leven bij brood 
alleen maar van ieder woord, dat uit de mond van God uitgaat. Daarbij is Jezus 
Christus hét Woord van God bij uitstek. Bij de schepping zagen we, dat God 
sprak en het brood kwam uit de aarde voort. Maar hét Woord van God is Jezus 
Christus. Dat is het brood dat uit de hemel voortkwam. 
 Wij leven van Hem. Hij gaf zich in de handen van mensen en Hij liet 
zich breken als brood. Hij werd gevierendeeld, opdat wij werden geheeld. Daar 
waar mensen samen het brood breken, daar breekt de toekomst aan. ‘Onze 
Vader, geef ons dan heden dit brood.’ Here Jezus, ‘laat ons dan in brood en 
wijn, met Uzelf gespijzigd zijn’ (Gez. 360:1, Liedboek 1973). 
 Wij eten dit brood, gewoon brood. Dat avondmaalsbrood verandert 
niet. Maar mensen worden veranderd, die dit brood eten. Waar samen dit 
brood wordt gebroken, wordt schuld vergeven, wordt de boze geweerd, wordt 
Gods wil gedaan, breekt zijn rijk aan. En wordt zijn naam geheiligd. Amen. 
 
  
 

Gij komt het dorre land doorschrijden 
met water uit uw beek 

en tot een rijke oogst bereiden, 
uw voetstap maakt het week. 

Gij druipt uw zegen in de voren, 
Gij roept het kiemend graan; 

zo wordt het brood voor ons geboren 
waar Gij zijt voorgegaan.  

 
(Ps. 65:5)
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‘en vergeef ons onze schulden, gelijk 
ook wij vergeven onze schuldenaren’ 

 
 

               

 

Extra bijbelgedeelte: Matteüs 18:21-35 (NBV 2007) 
 
21 Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of 
zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 
zevenmaal toe?’ 22 Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar 
tot zeventig maal zeven. 23 Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als 
met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. 24 Toen hij 
daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend 
talent schuldig was. 25 Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat 
de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht 
moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. 26 Toen wierp de dienaar 
zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal 
u alles terugbetalen.” 27 Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold 
hem de geleende som kwijt. 28 Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij 
daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij 
nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat je me 
schuldig bent!” 29 Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb 
geduld met mij, ik zal je betalen.” 30 Maar hij wilde daar niet van weten, 
integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben 
afbetaald. 31 Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren 
ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. 32 
Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een 
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slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom 
smeekte. 33 Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die 
andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” 34 En zijn heer was 
zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele 
schuld zou hebben terugbetaald. 35 Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van 
jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’ 
 
 
Ik begin met een verhaal van dominee Van der Zee. Er was er eens een 
koning. En die koning had een ambtenaar. Een ambtenaar waarin de koning 
blijkbaar veel vertrouwen had. Hij had hem miljoenen euro’s toevertrouwd. Dat 
verdiende je je hele leven nog niet bij elkaar, al zouden je vrouw en kinderen 
meewerken. Toen kwam de dag dat de boeken gecontroleerd werden. De 
dienaar van de koning moest verantwoording afleggen. Maar het geld was 
verdwenen. Kermend van ellende stortte de dienaar zich aan de voeten van 
zijn heer. Vergoeden is onmogelijk. Dat betekent zijn ondergang. In onze tijd, 
bij zo’n vergrijp, faillissement, gevangenisstraf. In die tijd: de slavenmarkt, 
verkocht worden als slaaf, jij en je hele gezin. 
 Nee, hij zal opnieuw beginnen. Hij zal zich een ongeluk werken. Hij zal 
alles terugbetalen. Maar dat is fictie, onmogelijk. Dan krijgt de heer medelijden 
met hem en zijn gezin. Hij weet: de man zou vele levens moeten hebben om 
zijn schuld te kunnen vergoeden. Er zit maar één ding op. Om de man te 
redden moet de heer zelf schade lijden. En ineens is daar het verlossende 
woord van de heer: ‘Alle schuld scheld ik je kwijt. Je kunt vrijuit gaan.’ Niemand 
kan zijn oren geloven. De frauduleuze ambtenaar het allerminst. 
 ‘Er was er eens een koning.’ Nou, die was er dus niet. Zulke koningen 
bestaan niet. Geen mens doet zoiets. Soms iets wat er op lijkt, maar wij willen 
terugbetaald worden. Recht is recht. En toch is ons verhaal geen sprookje. Het 
is een gelijkenis. En gelijkenissen gaan altijd over de meest werkelijke 
werkelijkheid die er bestaat. Want ook al bestaat op áárde zo’n heer niet, in de 
hemel wel. Er is een hemelse Koning, er is een God die zo doet. Die de 
mensen vergeeft, die Hem een grote schuld schuldig zijn. We hebben een God 
die vergeeft, wat we ook gedaan hebben. En dat is géén sprookje. 
 Ja, dat is nu wel mooi gezegd van Jezus, en mooi naverteld door Van 
der Zee, maar dominee: schuld, schuld...? Ik voel me helemaal niet zo 
schuldig. Nee, ik ben er eigenlijk een beetje allergisch geworden, voor dat 
woord schuld. Vooral in de kerk. Dat kan ik me ook best voorstellen, dat u dat 
bent. En misschien ook niet helemaal onterecht. Er was een tijd in de kerk – en 
je hebt dat nu nog wel – dat er bijna niets anders verteld werd, dan hoe zondig 
en slecht wij mensen wel niet waren. En schuldig. En dat we niks kunnen. Ik 
kan me goed voorstellen dat mensen dan allergisch worden voor het woord 
schuld. Dat is aan de ene kant, maar aan de andere kant is er nog iets aan de 
hand in onze tijd met dat begrip ‘schuld’. 
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 Moderne mensen erváren de verkeerde dingen die ze doen niet meer 
als schuld. Nou ja, iedereen maakt wel eens fouten, maar schuld? Bovendien: 
het komt toch vaak door de omstandigheden, dat je zo bent en dat je zo doet? 
Bijvoorbeeld door je opvoeding of door je genen. Tegenwoordig is dat heel 
populair. ‘Wij zijn ons brein’, zegt een bekend boek van neurobioloog Dick 
Swaab. Wat je doet, doe je nou eenmaal. Je kunt er verder ook niks aan doen. 
We hebben geen vrije wil. 
 Je hoort het nogal eens: dat iemand op het verkeerde pad kwam, komt 
door zijn slechte jeugd. Hij had verkeerde vrienden. En het verkeerde kleur 
fietsje. Ik overdrijf natuurlijk. En het is ook niet helemaal onwaar. Ook de 
omstandigheden zijn bepalend. Maar de nadruk daarop is tekenend voor onze 
tijd. Schuld, daar willen we niet meer aan. ‘Nou ja,’ zal iemand zeggen, ‘en de 
schuldencrisis dan? Was dat dan niet schuld? De schuld van de banken?’ U 
moet eens opletten hoe daarover gesproken wordt als het over de banken 
gaat: er zijn fouten gemaakt. En je moet nu eenmaal mensen met hoge 
bonussen binnenhalen, anders gaat het helemaal verkeerd. Zo is het systeem. 
Voelt u aan? ‘Het systeem’. 
 Moderne mensen voelen zich niet meer zo schuldig. Laat staan dat ze 
zich schuldig voelen voor God. Moderne mensen voelen zich eerder eenzaam, 
verveeld, ongeduldig, opgejaagd. Schuld is niet het probleem: ziekte, pijn, 
eenzaamheid, zinloosheid. Maar schuld? Alles moet kunnen, toch? Alles moet 
mogen, toch? 
 Wat dat betreft is er wel wat veranderd. In de tijd van Luther en Calvijn 
was de vraag van mensen: ‘Hoe krijg ik een genadige God, een God die mij 
vergeeft’. En nu is de vraag (soms, hopelijk) nog: ‘Hoe krijg ik God’. Ook een 
zeer wezenlijke vraag, maar toch. Je ziet de verschuiving. Eigenlijk is dat ook 
wel raar, dat wij moderne mensen ons niet schuldig voelen in een wereld 
waarin mensen elkaar doodmaken met chemische wapens. Een wereld waarin 
mensen elkaar ook met hun blikken kunnen doden. Een wereld waar Auschwitz 
was. Een wereld waarin mensen ruzie maken. Een wereld waarin aan de ene 
kant kinderen doodgaan van de honger en aan de andere kant volle schuren 
met voedsel staan. Volgt misschien daarom de bede om schuldvergeving op 
de bede van ‘geef ons heden ons dagelijks brood’? En beseffen we dan pas 
dat God ons wel genoeg brood geeft, maar dat we het verkeerd verdelen? 
Onze schuld, en daarom komt die bede erachteraan. 
 Of hebben we geen schuld? Maar als wij geen schuld hebben aan 
deze ellende in de wereld, wie is er dan schuldig? De duivel? Ja, die wordt er 
nog wel eens bijgehaald als een soort alibi: ‘Ik deed het niet, maar de duivel in 
mij.’ U voelt wel aan, dat zo’n gedachte ook heel goed aansluit bij het moderne 
levensgevoel. Het moderne levensgevoel waarin de omstandigheden er voor 
zorgen dat ik verkeerde dingen doe. De slechte jeugd, verkeerde vrienden, of 
de duivel. Maar ik niet. 



36 
 

 Het is wel vreemd, dat in een wereld die bolstaat van het ‘ik’, (‘ik doe 
dit’, ‘ik zal dat’), er weinig ‘ikken’ te vinden zijn die nog verantwoordelijk willen 
zijn voor hun daden. En die beseffen, dat we het zonder God niet redden. 
Moeten we niet gewoon heel eerlijk zijn en erkennen dat de Heidelbergse 
Catechismus een punt heeft, als die zegt in vraag 8 dat wij van nature geneigd 
zijn tot het kwaad. Daarom is die tweede doopvraag zo belangrijk, zo 
realistisch. Dat we daardoor beseffen, dat ook onze kinderen, hoewel ze er nu 
zo onschuldig uitzien, ook verkeerde dingen gaan doen. Ook gaan zondigen. 
 Eigenlijk is het ‘dat we geneigd zijn tot het kwaad’ nog een beetje te 
zwak uitgedrukt. We hebben niet alleen de neiging, maar we doen ook vele 
malen kwaad in de ogen van God. In ons denken en handelen. En dan kunnen 
we wel eens tot de uitroep komen: ‘Wie zal ons daarvan verlossen?’ Vandaar 
de volgende bede: ‘verlos ons van de boze.’  
 Maar ook het antwoord op de vraag ‘W ie zal ons verlossen?’ geeft de 
tweede doopvraag. Die vraag blijft niet staan bij dat we zondig zijn. Nee, die 
zegt ook dat we in genade in Jezus Christus gereinigd en aangenomen mogen 
worden. Is dat niet geweldig?! Dus wie realistisch is, weet dat we ons dagelijks 
schuldig maken. 
 Nu is het aan de ene kant heel erg, dat we steeds weer schuld op ons 
laden. Ook gelovigen doen dat. Wij blijven tegelijk, zo zei Luther, in Christus 
gerechtvaardigd, maar toch ook nog zondaren. Maar aan de andere kant, hoe 
raar het ook klinkt, is dat wij zondaars zijn, toch ook een bemoediging. Ik hoop 
u dat uit te leggen. Dat God ons schuldig noemt is een bemoediging. Want dat 
betekent dat God ons heel serieus neemt. Dat betekent dat we een persoon 
zijn in de ogen van God. Die zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar daden en 
niet een speelbal van de omstandigheden. Dan zouden we haast een ding zijn 
geworden, niet meer aanspreekbaar, ook niet meer vatbaar voor liefde. 
 Als een kind opgroeit, komt er een moment dat het zal zeggen: ‘Zelluf 
doen’. Dat is wel eens lastig. Want dan krijg je geknoei met eten, en dingen 
vallen om. Maar toch, je wilt wel dat je kind steeds meer dingen ‘zelluf’ gaat 
doen. Het is juist goed dat een mens zelf verantwoordelijk wordt voor zijn of 
haar daden. En als er wat misgaat, dat die mens dan ook schuldig is. 
 Soms kan dat niet. Soms kan iemand niet (of niet meer) 
verantwoordelijk gehouden worden voor zijn of haar daden. Een zwaar 
verstandelijk gehandicapt iemand die slaat en bijt, kunnen we daar niet voor 
verantwoordelijk houden. Of een demente bejaarde die agressief wordt, terwijl 
het altijd zo’n lieve vrouw was. Dat bijten, slaan en schelden, dat nemen we 
hen niet kwalijk. Dat is geen schuld. Was het maar schuld, dan zouden ze niet 
zo gehandicapt of dement zijn. En dan kon het nog veranderen. Voelt u? 
 Dus dat mensen schuldig gehouden kunnen worden, dat God ons 
mensen zondaars noemt, dat is ook een groot compliment. God heeft ons zo 
hoog dat hij ons serieus neemt, als volwaardige personen, verantwoordelijk 
voor ons gedrag. En weten dat je schuldig bent, is weten dat je een volstandig 
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persoon bent, een mens. Zo’n mens kan namelijk ook horen dat het anders 
kan, dat je telkens opnieuw kan beginnen. Dat als je je fouten beseft en ze 
belijdt, als je berouw toont en vergeving vraagt, telkens opnieuw mag 
beginnen. 
 En vandaag horen we dat geweldige verhaal van die koning. Nee, dat 
is geen sprookje. God is een God die ons vergeeft, onze schuld vergeeft. Hij 
lijdt liever zelf schade, dan dat Hij de relatie verbreekt. Het ging bij de koning 
uiteindelijk niet eens over het geld. De ambtenaar had het vertrouwen van zijn 
heer geschaad. Het ging de heer om de relatie met zijn dienaar. Die was 
geschaad en dat was hem veel kostbaarder. Die relatie wilde de koning niet 
kwijt. Hij kreeg medelijden met hem. Daarom komt hij met een oplossing. De 
Heer scheldt de schuld kwijt en lijdt zelf de schade. Zo is God. 
 Ook wij hebben vaak het vertrouwen van onze God geschaad. Wij 
hebben telkens weer de relatie met God verbroken. Het gaat erom dat wij met 
onze daden het verbond, dat God met ons gesloten heeft, verbreken. Dat is de 
grote zonde. Dat is de schuld waarover het hier gaat in de vijfde bede. Het gaat 
er niet om dat iedereen wel eens fouten maakt. ‘Nobody is perfect.’ God weet 
wat Hij van Zijn maaksel kan verwachten, zegt Psalm 103(:14).  
 Het valt op dat Jezus ons ook niet oproept om al onze verkeerde 
daden in het gebed voor God te belijden. Nee, Jezus leert ons bidden: ‘vergeef 
ons onze schuld.’ Je moet dat als een enkelvoud opvatten. Dat heeft met 
Aramees te maken, maar dat doet er verder even niet toe. Het meervoud geeft 
alleen maar aan hoe gróót de schuld is. Onze grote schuld, onze schulden. 
Maar het is maar één ding. Onze schuld is dat we de liefdesverhouding met 
God verbraken. Het gaat niet om de hele waslijst van verkeerde dingen. Als we 
dat allemaal zouden moeten opnoemen, dan komt daar geen eind aan. 
Bovendien weten we vaak niet eens wat we allemaal verkeerd doen. Daarom 
zei Jezus het van het kruis: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze 
doen’ (Luk. 23:34). 
 En gaat het niet vaak zo, áls we dingen gaan noemen: ‘Here God, ik 
heb vandaag gezondigd. Ik heb dat verkeerd gedaan en die fout gemaakt, en... 
oh ja, dat ook nog, en eh..., ja, wat nog meer eigenlijk, ik geloof verder niets’.  
En je zult ook wel eens dagen hebben dat je denkt: ‘Ik geloof eigenlijk niet dat 
ik iets verkeerds gedaan heb vandaag’. Moet je dan de vijfde bede maar 
overslaan, als je ’s avonds in bed het ‘Onze Vader’ bidt? Maar wat geweldig 
dan dat Jezus ons leert bidden: ‘Onze Vader, vergeef ons onze schuld, onze 
schuld ten opzichte van U’. Daarmee leert Jezus ons ten eerste dat we onze 
schuld ten opzichte van God van onze kant met geen mogelijkheid kunnen 
goedmaken. Wij moeten van vergeving leven. Vergeef ons. 
 Maar Jezus leert ons daarmee ook, dat we een Heer in de hemel 
hebben die medelijden met ons heeft, als we ons aan Zijn voeten werpen. Een 
Heer die liever zelf schade lijdt, die liever zelf de schuld op zich neemt, dan de 
relatie met ons te verbreken. En Jezus zelf laat het ons door zijn kruisdood zien 
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hoeveel schade God lijdt. Wat Hij voor ons over heeft om onze schuld en de 
schuld van de wereld te dragen. Op Goede Vrijdag, grote verzoendag. 
 Als u nou zegt: ‘Ik wil wel eens een keer naar de kerk, laat ik eens met 
Kerst gaan’, doe dat dan een keer niet, maar ga op Goede Vrijdag. Dat is de 
dag waarop het gebeurt. En dan natuurlijk Pasen erachteraan. Dan weet je 
weer: zo’n vergevende God hebben we. Wat is dat geweldig. 
 Vergeven, dat is meer dan: ‘Laat maar zitten, het is niet belangrijk voor 
mij’. Een miljoenenschuld, weet je nog? Vergeven is: Ik aanvaard je. Ik begin 
opnieuw met je. Niet óndanks wat er is gebeurd, maar mét alles wat er is 
gebeurd. Vergeven is: ik ben bereid de schade te dragen, de kosten te betalen, 
de pijn te lijden. En het heeft God wat gekost, in Jezus Christus. Hij betaalde 
onze schuld. Het kostte hem zijn leven. Zo groot was de schuld. 
 Het is jammer dat in de Nederlandse vertaling van Opwekking 430 de 
schuld is wegvertaald. Het is zo’n mooi lied, we hebben het gezongen. In het 
origineel staat: ‘U kwam om mijn schulden te betalen.’ ‘My debth to pay.’ Peter 
van Essen vertaalde dat met: ‘Droeg U mijn pijn.’ Dat is toch echt wat anders. 
Hij heeft dat waarschijnlijk onbewust gedaan en ik neem hem ook niks kwalijk, 
maar het is wel tekenend. Zo sluit het toch beter aan bij het moderne 
levensgevoel dat niet zoveel met schuld kan. 
 Als we gaan beseffen dat God in Jezus Christus onze miljoenenschuld 
betaalde, dan wordt het gebed nog intenser. ‘Onze Vader...’ Dat wij U ‘Onze 
Vader’ mogen noemen Heer, dat is al ongehoord in deze situatie. ‘Onze Vader, 
vergeef ons onze schuld.’ ‘Vergeef het ons, leg ons er niet op vast, maak ons 
eruit los.’ 
 
‘Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.’ Ai, dat had er nou net niet achter 
moeten staan. Die dienaar van de koning komt net buiten, opgelucht over de 
schuldkwijtschelding. Hij mag weer leven. Komt hij een man tegen die hem 
twee tientjes schuldig is. Moet hij hem nu ook vergeven? Waarom zou hij? Hij 
neemt hem in de wurggreep. ‘Jou moest ik hebben, je bent me nog wat 
schuldig’. ‘Genade heer’. ‘Genade? Recht is recht. Stel je voor, mooie boel zou 
het worden in deze wereld. Boeten, betalen zul je’. 
 Er was eens zo’n mens. Nee, dat is helaas geen sprookje. Zulke 
mensen zijn er wel meer. Waar? Ach, kijk eens in de spiegel als u dat kunt. 
Hoe bestaat het? Het bestaat, helaas. Zie ook om je heen. Vriendschappen, 
familierelaties gaan onherstelbaar kapot, omdat er iets kwalijk te nemen valt. 
En soms gaat het echt maar om een paar tientjes. Eerst moet de ander maar... 
genoegdoening! 
 ‘Er was er eens een mens.’ Wie is die mens? Wie is die mens niet? 
Vergeving, verzoening, moeilijk? Ja, vreselijk moeilijk, maar een kernwoord in 
het Christelijk geloof. God gaat niet voor minder dan het herstellen van relaties: 
verzoening. En daarom leert Jezus ons bidden: ‘Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven onze schuldenaren.’ Wat daar mee bedoeld is, met dat 
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tweede gedeelte? Is dat: ‘zoals ook wij onze schuldenaren behoren te verge-
ven?’ Het behoort eigenlijk wel zo, maar behoren en doen is twee. Helaas, dat 
staat er niet. Het staat er veel sterker. Er zijn oudere handschriften gevonden 
van de Bijbel waarin zelfs staat: ‘Vergeef ons onze schulden zoals ook wij 
hebben vergeven onze schuldenaren.’ 
 Pffff. Dat is nogal wat. Jezus leert ons oprecht bidden: ‘Je kunt niet 
God bidden om vergeving als je zelf ook niet vergeeft. God en je naaste zijn 
twee in één. ‘God liefhebben en je naaste als jezelf’ kun je niet loskoppelen. 
‘God liefhebben’ en het tweede ‘je naaste liefhebben’, is daaraan gelijk. Jezus 
leert ons dus in dit gebed: als je God om vergeving vraagt en je bent niet ook al 
bezig om de ander te vergeven, dat kan niet. Zoek in elk geval mogelijkheden 
tot verzoening. 
 Maar als de ander niet wil? Als de ander geen berouw wil tonen? Of als 
die geen vergeving wil ontvangen? Dan rest ons niets meer dan onszelf niet 
omlaag te halen door boosheid of wrok. Dan maar schade lijden. Want weet 
dat ook vergeven schade lijden is. Denk aan die heer van die dienaar in de 
gelijkenis. En zorg er voor dat je hart geen wildernis wordt. Laat het los. En ook 
al wil die ander niet, dan kan vergeving jou toch nog heel erg bevrijden. 
 En wat moet ik, als ik berouw heb en ik wil vergeving vragen, maar ik 
weet niet hoe? Ik heb verkeerde dingen gedaan en ik durf mijn vader niet meer 
onder ogen te komen? 
 Zo dacht die jongen ook. Die jongen die in die trein zat. Hij ziet er 
zorgelijk uit. Een oudere man zit tegenover hem en ziet dat en begint een 
praatje. Over het mooie landschap waar ze doorheen rijden. Ook al heeft die 
jongen er niet zoveel zin om erover te praten, het is toch wel een beetje een 
afleiding. En het ijs is al sneller gebroken dan hij denkt. Als hij dan ook merkt 
dat de oudere man echt belangstelling in hem heeft, dan vertelt hij met horten 
en stoten zijn hele verhaal. 
 ‘Ik ben jarenlang niet bij mijn ouders geweest. Ik vond ze maar stom en 
ik wilde mijn eigen leven leiden. Maar van het een kwam het ander. Ik deed 
van alles wat God verboden had. Ik heb zelfs nog gezeten. Ik ben helemaal 
vastgelopen. Ach u kent dat wel, verkeerde vrienden, alcohol, enzovoort. Maar 
het was wel mijn eigen schuld. Nú besef ik hoe fout ik ben geweest. En wat ik 
mijn ouders heb aangedaan. Ik heb er zo’n spijt van, hoe ik geleefd heb, zo’n 
berouw. Ik zou zo graag mijn ouders weer zien, maar ik durfde niet. Ik weet niet 
of ze mij wel willen zien en of ze mij willen vergeven. Om het mijn ouders 
makkelijker te maken heb ik ze een brief geschreven en gevraagd of ze mij een 
teken willen geven. Een teken waaraan ik kan zien dat ze mij vergeven. Deze 
trein rijdt straks langs onze boerderij en ik heb gevraagd of ze in een van de 
appelbomen in de boomgaard een wit lint willen hangen als ze mij vergeven 
hebben. Maar als ze mij niet meer willen, niet meer thuis willen hebben, dat ze 
dan niets zouden doen. In dat geval blijf ik in de trein zitten en rij door, ver weg, 
waarheen weet ik nog niet’. 
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 De tranen lopen over de wangen van de jongen. En ook de oudere 
man heeft vochtige ogen. ‘Mag ik u wat vragen’, zegt de jongen. ‘Straks komt 
er een bruggetje en dan komen er spoorbomen en dan het huis van mijn 
ouders, met de boomgaard. Ik durf niet te kijken. Wilt u voor mij kijken, of er 
een wit lint in een appelboom hangt?’ Dat wil de man graag doen. Hij legt zijn 
hand op de arm van de jongen en zegt al kijkend naar buiten: ‘Daar is het huis, 
en daar is de boomgaard. Het is in orde jongen. Alle appelbomen zitten vol 
witte lakens’. Amen. 
 
 
 
 

 
 

Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 

Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 

 
 

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 

Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 

Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 

 
(Gez. 460:1,3, Liedboek 1973)
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‘en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze.’ 

 
 

 
 
  
 
Extra bijbelgedeelten: 
  
Hebreeën 4:15-16 (NBG 1951) 
15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze 
zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht 
geweest, doch zonder te zondigen. 16 Laten wij daarom met vrijmoedigheid 
toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en 
genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. 
 
Jakobus 1:2-4 + 12-14 + 19-25 (NBV 2007) 
2 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei 
beproevingen (NBG: verzoekingen) ondergaat. 3 Want u weet: wanneer uw 
geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. 4 Als die 
standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, 
zonder enige tekortkoming. 
 
12 Gelukkig is de mens die in de beproeving (NBG: verzoeking) staande blijft. 
Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God 
heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft. 13 Wie in verleiding komt, moet 
niet beweren: ‘Die verleiding komt van God.’ Want God stelt niemand aan 
verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden 
gebracht. 14 Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt 
en meesleept. 
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19 Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich 
haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad 
worden. 20 Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen 
rechtvaardig is. 21 Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk 
denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en 
die u kan redden. 22 Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u 
gehoord hebt ook doen. 23 Want wie de boodschap hoort maar er niets mee 
doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel 
bekijkt: 24 hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij 
eruitzag. 25 Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid 
brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand 
die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. 
 
Matteüs 26:36-41 (HSV 2010) 
36   Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsémané heette, en zei 
tegen de discipelen: Ga hier zitten, terwijl Ik daar ga bidden. 37 En Hij nam 
Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met Zich mee en begon bedroefd en 
zeer angstig te worden. 38   Toen zei Hij tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, 
tot de dood toe; blijf hier en waak met Mij. 39 En nadat Hij iets verder gegaan 
was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad:  Mijn Vader, als het 
mogelijk is, laat deze  drinkbeker aan Mij voorbijgaan.  Maar niet zoals Ik wil, 
maar zoals U wilt. 40 En Hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan en 
Hij zei tegen Petrus: Kon u dan niet één uur met Mij waken? 41 Waak en bid, 
opdat u niet in verzoeking (NBV: beproeving) komt;  de geest is wel gewillig, 
maar het vlees is zwak. 
 
 
Deze laatste bede van het ‘Onze Vader’ vlak voor de lofprijzende afsluiting kan 
heel wat oproepen aan nare associaties van vroeger. De dreigende verleiding 
van de duivel, hel en verdoemenis. Laten we maar eerlijk bekennen dat er door 
christenen op een ontstellende onbijbelse manier over de duivel, zonde en hel 
is gesproken. Hoeveel kinderen zijn daar niet mee bang gemaakt, en 
misschien heeft u daar ook nog wel last van, en durft u daarom misschien niet 
aan het avondmaal. Een god die straft en de duivel die overal loert. Gelukkig 
hebben we weer ontdekt, waar het in de Bijbel allereerst omgaat: om het 
evangelie, wat letterlijk betekent: de blijde boodschap, de goede tijding. Dat we 
woorden mogen horen van bevrijding, van vreugde, van weer op de weg 
worden gezet. 
 Maar eerlijk is eerlijk, al dat goede wordt ook telkens weer bedreigd. 
Geloven is het gaan van een weg, maar soms wel een weg langs de afgronden 
van de grote vragen, afgronden waar je in kan vallen. Een weg ook, waarop de 
mist van de twijfel je kan overvallen. Dat je het niet meer ziet. Een weg langs 
de struikgewassen van de zorgen, waarin je verstrikt kan raken. Zelfs een weg 
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waarop Jezus Christus ons voorgaat, maar waar Hij een struikelblok wordt, een 
steen des aanstoots. Kortom: geloven is het gaan van een weg waarop de 
verleidingen niet weg zijn. Dat is geen bangmakerij, dat is realiteit. En over die 
realiteit gaat het nu in de zesde bede. 
 Luther zei eens: ‘De vijfde bede is een avondgebed.’ Je blikt terug op 
de dag en zegt: ‘vergeef ons onze schulden.’ ‘De zesde bede is een 
morgengebed.’ Daarin kijk je vooruit. De hele dag ligt voor je. Wat gaat er 
komen? Hoe komen we er doorheen? ‘Leid ons, en leid ons niet in verzoeking.’ 
Als je dat zo hoort, dan is het eigenlijk wel een beetje vreemd, dat Jezus ons 
leert bidden tot God de Vader: ‘Leid ons niet in verzoeking.’ Is het dan soms 
God die ons verzoekt? Laten we niet te snel ‘nee’ zeggen. De appel (de vrucht) 
was wel door God opgehangen aan die boom in het paradijs. God wilde Job 
wel laten testen of hij zijn geloof zou behouden bij tegenslagen. En bij de 
verzoeking van Jezus in de woestijn, lezen we: ‘En de Geest leidde Hem de 
woestijn in, om verzocht te worden door de duivel.’ 
 Blijkbaar kan God mensen testen, beproeven. Blijkbaar wil God ook 
mensen beproeven. ‘Ja, dat zegt u goed,’ zal iemand zeggen, ‘het gaat om 
beproeven. Dat doet God, maar niet verzoeken.’ Dat hoor je inderdaad wel 
eens zeggen, maar in de Bijbel is het één en hetzelfde woord: beproeven, 
verzoeken. Dat hebben we ook gezien. Sommige vertalingen hebben 
‘beproeven’ en andere ‘verzoeken’. We kunnen het wel zo zeggen: een 
verzoeking blijkt een beproeving te zijn geweest (een proef, een test) als je 
leert van zo’n verzoeking. 
 Daarom kan Jakobus zeggen: ‘Het moet u tot grote blijdschap 
stemmen broeders en zusters, als u allerlei verzoekingen ondergaat. Want u 
weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld door zo ’n verzoeking, en je 
blijft staande, dan leidt dát tot standvastigheid. Want wie de proef doorstaat, 
wie staande blijft, ontvangt als lauwerkrans het leven’ (Jak. 1:2,3,12) 
 Adam en Eva bij de vrucht, Job in zijn ellende en Jezus in de woestijn, 
laten zien dat God mensen wil beproeven, wil testen, door ze in verleidingen 
(verzoekingen) te brengen. Blijkbaar is dat een test voor ons, om te zien of we 
echt vertrouwen. Of we echt van God houden. Soms hebben we blijkbaar zo’n 
test nodig, zo’n proef. Omdat God wil zien of het echte liefde is. En liefde is 
alleen échte liefde als het in vrijheid geschonken wordt, als we er echt voor 
kiezen. Daarom heeft God ons in vrijheid geschapen. En vooral in een 
moeilijke situatie, of in een situatie wanneer het kwaad aanlokkelijk is, blijkt 
onze liefde voor God. Daarom is de duivel een soort functionaris van God, die 
die test uitvoert (lees meer over de duivel in: Bert van Veluw, De satan – een 
noodzakelijk kwaad: Waarom de duivel ‘Gods duivel’ is, Heerenveen 2012). 
 En toch leert Jezus ons bidden: ‘Leid ons niet in verzoeking.’ Natuurlijk, 
je mag blij zijn als je verzocht wordt en dan staande blijft, zoals Jakobus zegt. 
Want dat leidt in je geloof tot standvastigheid. Dan wordt je steeds sterker in je 
geloof. Mensen die door verleidingen bijvoorbeeld gokverslaafd of seksver-
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slaafd zijn geweest, en daarvan zijn verlost, die kijken in het vervolg wel drie 
keer uit. Want ze willen niet dat het nog een keer gebeurt. Je wordt dus 
standvastiger, sterker. En toch leert Jezus ons bidden: ‘leid ons niet in 
verzoeking.’ Want dat is altijd nog beter. Vraag dat maar aan een ex-
gokverslaafde of een ex-seksverslaafde.  Ze hadden liever gehad dat ze niet in 
die verzoekingen waren gevallen. Want het maakt meer kapot dan je lief is. 
Dus Jakobus bedoelt echt niet: ‘zoek het nu maar op, dan kun je er sterker van 
worden.’ Nee, beter is dat je het van te voren al ziet. Daarom:  ‘Leid ons niet, of 
niet meer, in verzoeking. 
 Nogmaals die vraag. Is het God die ons verzoekt? Dat zou je denken 
als je tot God bidt: ‘leid ons niet in verzoeking’. Als we aan Gods adres moeten 
zijn om te vragen of Hij ons er niet in wil leiden, dan kan Hij er ons dus ook wel 
in leiden. Nogmaals: verzoekt God ons? Ik zou zeggen: ‘ja en nee.’ God kán 
een mens testen, zoals we zagen: de eerste mens, Adam, en de laatste mens, 
Jezus, en mensen zoals Job. Om ze werkelijk te testen op echt mens zijn. Om 
ze op de proef te stellen. Of ze zich helemaal in geloof aan God de Vader 
toevertrouwen. 
 Maar beter is het om het daar niet op aan te laten komen. Beter was 
het als Adam en Eva zich ver van die boom vandaan waren gebleven. Beter is 
het voor een mens, dat hij niet in de buurt van een gokautomaat komt of op 
zo’n website klikt. Beter is het om gelijk je toevlucht te nemen tot God, dan via 
de omweg van de verzoeking. Bid daarom: ‘leid ons niet in verzoeking.’ Dus 
soms kan God een mens weleens in de verzoeking leiden, maar zelf verzoeken 
dat doet God niet. Het is niet zo dat God ons probeert te verzoeken in de zin 
van dat Hij uit is op onze val, zoals de duivel dat wel is. Jakobus (1:13) zegt dat 
duidelijk om misverstanden te voorkomen: ‘Wie in verleiding (verzoeking) komt, 
moet niet beweren: die verleiding (verzoeking) komt van God. God stelt 
niemand aan de verleiding bloot.’ Of andere vertalingen: ‘God verzoekt 
niemand.’ 
 Daarom leert Jezus ons ook niet bidden: ‘O God, verzoek ons niet’, 
maar: ‘Leid ons niet in de verzoeking. Breng ons niet in die test. Want we 
hebben het gezien bij Adam en Eva, die bleven niet staande. En ik ben bang 
dat het met mij niet veel beter zal gaan. Ik weet van de realiteit. Van de weg 
van het geloof, de weg met de vele afgronden. Onze Vader, neem ons bij de 
hand en leid ons. En leid ons niet in verzoeking. Houd ons op de weg. En houd 
ons weg bij de verleidingen, houd ons weg uit de woestijn. Houd mij uit de 
macht van de zonde.’ 
 En we bidden dit tot God. We zeggen dit niet tot de duivel. Jezus leert 
ons niet bidden: ‘Duivel, leid ons niet in verzoeking. Duivel, verzoek ons niet.’ 
Nee, we bidden dit tot God. Hij heeft alle macht, in de hemel en op de aarde, 
én onder de aarde. Er is niets en niemand die iets kan doen buiten zijn wil. 
Daarom bidden we tot God: ‘Heer, U kunt alles. U bent machtig. Leid ons niet 
in verzoeking, maar leid ons tot U.’ Jakobus laat ook zien dat we niet in de val 
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moeten trappen om de duivel de schuld te geven. Jakobus houdt ons bij de les. 
Hoofdstuk 1 vers 14: ‘Iedereen komt in verzoeking, in verleiding door zijn eigen 
begeerten.’ Daar zien we de boze in het gezicht: de eigen begeerten. Ik zal een 
verhaal vertellen om dat wat duidelijker te maken. 
 Ken je de tante van Peter? Lieske heet ze. Tante Lieske is een 
prachtig mens. Ze heeft altijd van die mooie opmerkingen. Toen er een keer 
iemand bij haar aan de deur kwam voor een collecte, gaf tante Lieske ook een 
bijdrage, en de collectante bedankte haar. Maar tante Lieske antwoordde: 
‘Nee, ú bedankt! Hartelijk bedankt, dat u daarvoor wilt lopen.’ Dat is tante 
Lieske. Peter kwam graag bij tante Lieske. Ze woonde helemaal in het noorden 
van Friesland. En nu was het zomer. Nu ging hij erna toe met zijn vriendin. 
Want Peter heeft verkering met Annelies. Samen gaan ze paar dagen naar 
tante Lieske. 
 Onderweg hebben ze het erover hoe tante Lieske het probleem van de 
slaapgelegenheid zal oplossen. Want ze had niet zo’n groot huis. Misschien 
zou Peter wel ergens achter de koeien terechtkomen. Maar nee, tante Lieske 
had het keurig geregeld. Ze had twee bedden opgemaakt. Eén in de 
voorkamer en één in de achterkamer. En toen ze hen daar ‘s avond heen 
bracht, zei ze: ‘Jij kunt hier slapen en jij daar. En nu moeten jullie God maar 
bidden, dat Hij jullie niet in verzoeking leidt.’ Weer zo’n prachtige, wijze 
opmerking van tante Lieske. Aan de ene kant legde ze de verantwoordelijkheid 
helemaal bij de jongelui. Maar aan de andere kant wees ze hun ook meteen de 
weg. Zo leerde tante Lieske hen in één zin de waarde van deze bede. 
 Het ‘Onze Vader’ begon hoog, bij God in de hemel. Zijn naam, zijn 
koninkrijk, zijn wil, en bracht ons toen naar de aarde. Ons brood, onze 
schulden, en deze laatste bede brengt ons nog verder naar beneden, naar 
waar de schuld en de zonde ten diepste vandaan komen. Naar de diepten van 
het kwaad. Deze bede is onmisbaar. Want we komen helemaal waar we wezen 
moeten. We roepen: ‘Help, verlos ons, leid ons.’ En God wil ons leiden, ook 
vandaag. Door ons de realiteit van de verleidingen in het gezicht te laten zien. 
‘Dominee, de preek moet wel concreet zijn hoor. Over het leven van alle dag.’ 
Oké, daar gaan we. 
 Als je daarover vaag bent, is dat niet goed. Want hét kenmerk van 
verleidingen, verzoekingen, is nou juist dat het zo vaak zo vaag is. Het 
kernmerk is, dat je het op het eerste gezicht niet ziet dat het verleidingen zijn. 
Denk maar aan de reclame. Het lijkt of gewoon, neutraal: producten worden 
aangeboden. ‘Kijk dit is er, en dit. Misschien kunt u het gebruiken en heeft u er 
wat aan.’ Maar zo is het niet. Producten worden steeds verleidelijker 
aangeboden. Je kunt geen half uur tv kijken zonder dat de reclame onze 
begeerten probeert te stimuleren. Een flitsend leven, een groot geluk, een waar 
genot gaat aan je voorbij als je deze producten niet koopt. 
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 Waar heb ik dat meer gehoord? Ja, die sluwe slang bij Adam en Eva. 
‘Als je die vrucht eet, zul je als God zijn.’ Hij had zeker een cursus bij een goed 
reclamebureau gevolgd. 
 En nog zoiets verhullend. Als er een reclameblok op tv komt, dan zegt 
de man of de vrouw die het programma presenteert: ‘We zijn over acht minuten 
bij u terug. We gaan even boodschappen doen.’ Boodschappen doen? Hij of zij 
kan beter zeggen: ‘We zijn over acht minuten bij u terug. Doe even je ogen 
dicht en bid: “Leid ons niet in verzoeking”.’ Auto’s, vruchtensappen, parfum, het 
wordt allemaal aangeboden met zwoele muziek en mooie dames in schaars 
zomertenue, terwijl het hartje winter is. Zelfs het chloor wat in de toiletpot moet 
wordt zo aangeboden. En ’s avonds verschijnen dames die op bestelling 
leverbaar zijn. ‘De begeerten van het vlees’, noemt Paulus dat. En dan bedoeld 
hij niet wat in de vitrine bij de slager ligt. 
 Maar ook op andere terreinen loeren de verzoekingen. Die bankier die 
het piramidespel speelt. ‘Ik kon niet meer stoppen.’ Dat meisje, die jongen die 
aan de drugs verslaafd raakte. ‘Ik kon niet meer stoppen.’ Voor drugs en tabak 
mag geen reclame gemaakt worden. Misschien goed om dat ook te doen voor 
alcohol, casino’s en sekssites. Want ook dat brengt de volksgezondheid 
schade toe. 
 Onze hele westerse samenleving is gebouwd op het constant 
stimuleren van onze begeerten. ‘Ja maar, anders draait de economie niet.’ Nu 
wel dan? We zitten in het westen zo vast aan duizend en één dingen. En de 
serieuze bidder van het Onze Vader weet dat. Want na ‘leid ons niet in 
verzoeking’ komt: ‘verlos ons, maak ons eruit los.’ 
 Vaak zien we het helemaal niet, dat we zo vast zitten. Verzoekingen en 
verleidingen beginnen heel onopvallend. Sluipend, klein, onnozel, ongemerkt. 
Maar het eindigt ontluisterend. Een joods jongetje wordt nageschreeuwd omdat 
hij een keppeltje opheeft. En je wordt verleid om mee te schreeuwen. In een 
voetbalstadion scanderen ze: ‘Joden, Joden!’ En je wordt verleid om mee te 
scanderen. En waar eindigt zoiets? Weleens in Auschwitz geweest? Of 
dichterbij: in Westerbork? 
 Een erectie zit in een klein hoekje, maar je kunt er een geweldig leed 
mee aanrichten, en onherstelbare schade. Aan de hormonale verzoeking gaan 
veel mensen ten onder. En op kantoor: een handtekening zit in een klein 
hoekje, maar je kunt er geweldige schade mee aanrichten. Ook fraude maakt 
meer kapot dan je lief is. 
 En soms laat de reclame zien wat er werkelijk achter die verleiding zit. 
Zoals bij die ijsjes van Ola indertijd. Die magnums. Zie de plaatjes. Die M is 
een beetje met hoorntjes opgetuigd en van een staart met een pijl voorzien. 
Nou, dan weet je het wel. En de 7 staat in brand. Dat staat voor de zeven ijsjes 
van Ola, die eens werden aangeboden met de namen van de zeven 
hoofdzonden. Ook wel de zeven doodzonden genoemd: hoogmoed, hebzucht, 
wellust, jaloezie, gulzigheid, toorn en luiheid. Ach, zal iemand zeggen: 
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‘Dominee, dat moet u allemaal niet zo serieus nemen. Valt allemaal wel mee. 
Het is spel.’ Het zou kunnen. Ik eet ook rustig een magnum als het warm is. 
 Maar misschien is dat ook wel de grootste verleiding als we zo 
sussend praten. Dat we ons in slaap laten wiegen. Dat ons geweten gesust 
wordt. Dat we in de roes van de wereld komen, in een soort verdoving. Ook wij 
als leerlingen van Jezus. Want als de Meester worstelt met God, met zichzelf 
en met het kwaad, dan zijn zijn discipelen in slaap gevallen. Discipelen, dat zijn 
ook wij. Is er nog een gemeente die waakzaam is? Want ook met hele vrome 
liedjes kunnen we onszelf in slaap sussen. ‘Waakt en bidt’, zegt Jezus, ‘opdat 
jullie niet in verzoeking komen.’ 
 Daarom leert Jezus zijn leerlingen: ‘Onze Vader, leid ons niet in 
verzoeking, haal ons eruit. We zijn er niet tegen bestand. Bescherm ons.’ De 
geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. We willen wel, we proberen wel, 
maar dat vlees van ons. En dan bedoelen we niet de hamlapjes bij de slager. 
‘Lieve God, haal ons erdoor, ruk ons eruit en vergeef ons onze ontrouw. Leid 
ons zo dat we niet de mist ingaan.’ Wie wel eens in verzoeking is gevallen, 
weet van de realiteit van deze bede. Want wie deze zesde bede echt bidt, is 
wars van geestelijke zelfverzekerdheid. Maar die klampt zich aan God vast. Zie 
ook die afsluitende lofprijzing: ‘Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de 
heerlijkheid.’ 
 Die klampt zich vast aan die Hogepriester, die op gelijke wijze als wij is 
verzocht geweest, maar staande bleef, niet zondigde. Maar die toch tot zonde 
werd gemaakt, en die zonde aan het kruis bracht, en droeg, de wereld uit. 
 De eerste mens, Adam, die viel. En ‘Adam’, dat zijn wij allemaal. Maar 
de tweede mens, Jezus Christus, doorstond de test (van het ware mens zijn bij 
de verzoeking door de duivel in de woestijn). Hij bleef staande. ‘Zie de mens.’ 
Dé mens. Christus houdt ook stand bij de verzoeking in de Olijvenhof. Hij zet 
niet zijn eigen wil en begeerte door. Hij gaat Gods weg. Hij redt, door het 
prijsgeven van zijn eigen leven. Aan deze God klampt de bidder zich vast. 
Alleen van Hem, die staande bleef, is verlossing te verwachten. ‘Verlos ons 
van de boze.’ 
 Dat is het tweede gedeelte. Maar wat staat daar nu eigenlijk? Verlos 
ons van dé boze of van hét boze? Je ziet beide in verschillende vertalingen.  
Het kan ook allebei. In het Grieks is dat geen verschil. Jakobus zegt: het zijn 
onze eigen begeerten die kwaad veroorzaken. En ik denk dat dat een grote 
waarheid is. Wíj doen kwaad. Waren er geen zonden, dan waren er geen 
wonden. Maar toch. Het kwaad kan ons soms zo boven het hoofd groeien, dat 
het ons verstrikt, dat het ons gevangen neemt. 
 Dan is ‘vergeef ons onze schulden’ niet meer voldoende. Dan is ook 
nodig te bidden: ‘verlos ons van de boze.’ Daarom is het niet alleen Goede 
Vrijdag geworden, waarop onze schulden worden vergeven, maar ook Pasen 
waarin we mogen zien, dat we ook worden verlost van de boze, het boze. Je 
kunt inderdaad beide zeggen: de boze en het boze (het kwaad). Het is 
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inderdaad ongrijpbaar. Het kwaad zit in ons. Daar moeten we de duivel niet de 
schuld van geven. Dan wordt de duivel een soort alibi. ‘Niet ik deed het, maar 
de duivel in mij.’ Dan houden we ons voor de gek. Dan laten we ons 
beduvelen. 
 Aan de andere kant is het kwaad ook een macht die soms sterker is 
dan wijzelf. Paulus zegt het zo: ‘Het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.’ ‘Wie zal 
mij verlossen?’ (Rom. 7:19, 24 HSV). Daarom leert Jezus ons bidden: ‘Verlos 
ons van dat boze kwaad.’ Bij dat boze kwaad moet je niet denken aan een 
figuur met bokkenpoten, hoorntjes en een staart met een pijlpuntje, die om de 
hoek loert en mensen verleidt. Het is veel reëler. De zuigkracht die we niet 
kunnen pakken: iets in ons, iets buiten ons. 
 We hadden het al over het kwaad in het gezicht zien. Dan moet ik 
denken aan de Engelse schrijver David Alexander. Die heeft hierover een 
boeiend verhaal geschreven. Het gaat over een man wiens vrouw op een 
afschuwelijke manier is vermoord. Daarvoor hadden al meer vrouwen datzelfde 
lot ondergaan. Hij vertelt aan de politie, dat toen hij zijn huis was 
binnengekomen hij nog een glimp van de moordenaar had opgevangen. Hij 
had zijn gezicht gezien. In het raam tegenover de deur van de badkamer. Het 
was ‘het gezicht van het kwaad’. ‘Maar beschrijf het dan eens’, zei de politie. 
Het was het gezicht van het kwaad! Hoe kan je dat beschrijven? 
 De man sterft aan een hartaanval. Helaas, hij was de enige die de 
moordenaar had gezien en aanwijzingen zou kunnen geven. De politie gaat op 
onderzoek uit. Men zoekt naar het raam waardoor de man het gezicht van het 
kwaad had gezien. Men komt in de badkamer. Maar daar is helemaal geen 
raam! Tegenover de deur hangt alleen een... spiegel! De man had zichzelf 
gezien. Zijn gezicht was het gezicht van het kwaad. Hij zelf was de 
moordenaar. Had hij nu gelogen tegen de politie? Was hij het nu of een ander? 
Het is allebei waar. Ik doe het, en tegelijk de boze in mij. ‘Twee mannen voeren 
strijd in mij.’ ‘Het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.’ Het houdt mij gevangen. 
Daarom leert Jezus ons bidden: ‘Onze Vader, verlos ons van de boze. Want U 
bent de Koning en U hebt de kracht en van U komt de heerlijkheid! Amen.      
  

Mijn God, gewapend tot de tanden 
voeren twee mannen in mij strijd: 

één wil dat ik te rechter tijd 
voor U in liefde zal ontbranden, 

de ander wil uw recht aanranden 
en drijft mij tot opstandigheid. 

 
 

De één, vol geest en vol genade, 
daalde uit de hemel tot mij neer. 

Wanneer ik hem maar volg, o Heer, 
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acht ik alle andre dingen schade. 
De ander, afgezant van 't kwade, 

wil aardse lust en aardse eer. 
 
 

Ik zoek de vrede en oorlog maak ik, 
roep vrede, en pleeg snood verraad. 

Het goede willen geeft geen baat. 
Naar werken van de vrede haak ik, 
maar 't goede dat ik wil verzaak ik 

en doe het kwade dat ik haat. 
 
 

Kom mijn verscheurde hart genezen, 
o Heer, door uw genade groot; 

ik ben het zelf die weerstand bood. 
Herstel de eenheid van mijn wezen 

en laat U dienen en U vrezen 
wie eens een slaaf was van de dood. 

 
(Gez. 88, Liedboek 1973) 

 

 
 

jaloezie, gulzigheid, wellust, luiheid, hebzucht, hoogmoed, toorn



50 
 

´[Want van U is het Koninkrijk en de 
kracht en de heerlijkheid in der 

eeuwigheid. Amen.]’ 
 

 
 
 
Extra bijbelgedeelte: 1 Kronieken 29:10-13 (HSV) 
 
10 Toen loofde David de HEERE voor de ogen van heel de gemeente. David 
zei: Geloofd zij U, HEERE, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot 
eeuwigheid! 11   Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de heerlijkheid, 
de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van 
U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd 
boven alles. 12 Rijkdom en eer komen van voor Uw aangezicht, en U heerst 
over alles. In Uw hand is kracht en macht, in Uw hand is het om ieder groot te 
maken en sterk te maken. 13 Nu dan, o onze God, wij loven U en prijzen Uw 
luisterrijke Naam. 
 
 
Het ‘Onze Vader’ komt tot een afsluiting. En wat voor één! Een magistrale 
afsluiting. Alsof de bidder er weer bovenuit wordt getild. Want in de vorige twee 
beden ging het wel naar diepte, de diepte van het menselijke bestaan: over 
schuld en vergeving; en over de boze en de verlossing daarvan. 
 Begon het gebed hoog, bij onze Vader in de hemelen, het eindigde in 
de donkerte van het leven, dat ons zo gevangen kan nemen. Maar vandaag 
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gaat het weer omhoog. Ook al omringt ons narigheid, schuld en verdriet, ziekte 
en dood, tóch is er hoop: ‘want van U is het Koninkrijk en de Kracht en de 
Heerlijkheid, tot in eeuwigheid.’ En in die heerlijke lofprijzing voor God worden 
we weer opgetrokken tot Hem. Mooi om dat juist op Eeuwigheidszondag als 
thema te hebben. Zoals we over het dagelijks brood spraken bij de Avond-
maalsdienst. Toeval? 
 Laten we eens nauwkeuriger naar deze lofprijzing gaan kijken. Om de 
schatten erin te ontdekken. Het eerste wat eraan opvalt, is dat het tussen 
vierkante haken staat. In de NBG-vertaling althans. In de NBV staat het alleen 
nog in een voetnoot vermeld, niet meer in de tekst. In de Statenvertaling staat 
het gewoon erin zonder haken. Waarom is dat? Dat komt omdat het niet in de 
oudste handschriften voorkomt. Nadat de Statenvertaling was geschreven, zijn  
er nog veel oudere handschriften van het Nieuwe Testament gevonden en daar 
stond het niet in. Dat betekent dus dat het later is toegevoegd. Maar waarom is 
het dan later toegevoegd? En heeft de Here Jezus het zijn discipelen dan niet 
zo geleerd? Hoort het wel bij Het ‘Onze Vader’? 
 Ja, het hoort zeker bij het ‘Onze Vader’. Want ten eerste moeten we 
weten, dat elk Joods gebed met een lofprijzing eindigt. Een lofprijzing op God. 
Een gebed zonder lofprijzing is ondenkbaar. Die afsluitende lofprijzing hoort 
dus helemaal bij het gebed, maar het was een persoonlijke noot van de bidder 
erbij. Werd je in de vroege kerk het ‘Onze Vader’ geleerd, dan was het de 
bedoeling dat je als bidder dat gebed zelf afsloot. Met woorden die je zelf 
mocht kiezen. Kijk maar naar 1 Kronieken 29. Hoeveel woorden staan daar wel 
niet in de lofprijzing. In de afsluiting van het ‘Onze Vader’ is daar een aantal 
van gekozen. 
 Bovendien was het zo, dat het gebed in de gemeente door de 
voorganger werd gebeden en dat dan de lofprijzing door de gemeente werd 
gedaan. Als een instemmende belijdenis. Matteüs heeft dus alleen de woorden 
van de voorganger opgeschreven voor de lezers, want die afsluitende 
lofprijzing die wisten ze wel of mochten ze zelf kiezen. Al heel snel werd die 
lofprijzing er toch bij beschreven. Dat lezen we – in iets andere woorden – 
bijvoorbeeld in een catecheseboekje van rond het jaar 120. Dat boekje gaat 
over allerlei onderwerpen, ook over het gebed. Bij het overschrijven van het 
Nieuwe Testament hebben ze dit er in Matteüs 6, voor de duidelijkheid, ook 
maar bij gezet. Want ze voelden wel aan dat we dit anders zouden vergeten en 
dat moet niet gebeuren. 
 En ja, Jezus heeft het vast en zeker zijn leerlingen geleerd. En ja, het 
hoort helemaal bij het ‘Onze Vader’. En ja, het is ook heel bijbels. Het komt uit 
1 Kronieken 29. Ook David bad dit al, zo zien we daar. 
 Laten nu eens naar de inhoud gaan kijken. Wat is dit een prachtige, 
kernachtige samenvatting van alles wat we geloven! Er is nauwelijks een tekst 
die zo kernachtig de hele bijbelse boodschap samenvat als dit. Als belijdenis 
voor de gemeente. Het is de kortste samenvatting van het hele evangelie. Het 
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is (1) een lofprijzing en (2) een belijdenis, maar (3) ook een protest. Midden in 
deze wereld van tekortschietende koninkrijken, van ontwrichtende krachten, 
van zogenaamde heerlijkheden, protesteren we, belijden we en lofprijzen we, 
dat al het goede uiteindelijk van God is: ‘want van U is het Koninkrijk, en de 
kracht en de heerlijkheid. 
 ‘Want...’. Zo begint deze lofprijzing. ‘Want’, dat wil zeggen: het reageert 
ergens op. Het reageert op het voorafgaande. Het is een omslag. Al zou je er 
mismoedig van worden, van al die donkerte van rouw en verdriet, al die 
donkerte van schuld, van verleidingen waar je steeds maar weer in valt, van 
het je gevangen voelen in boosheid, verdriet en angst. Zodat je tenslotte roept: 
‘Verlos ons van de boze’, Toch blijft het daar niet bij. Toch is dat niet de echte 
werkelijkheid. ‘Want!’ Het is dus een hoopvol ‘want’. 
 O ja, het ‘Onze Vader’ is het volmaakte gebed. We hebben het 
gebeden, al zuchtend en verlangend: ‘Uw naam moet worden geheiligd, 
enzovoort’. Maar we leven in een wereld waar Gods naam niet wordt geheiligd, 
waar zijn koningschap niet wordt geacht en zelfs niet wordt gezien. We leven in 
een wereld waar Gods wil niet wordt gedaan, een wereld waar alles wordt 
bedreigd door de tegenmachten van schuld en zonde, van ziekte en dood. 
‘Verlos ons’ was de laatste schreeuw uit de diepte van het ‘Onze Vader’. 
‘Verlos ons van de boze.’ Je zou er moedeloos van worden als je door dit 
gebed zo op de feiten wordt gedrukt. Maar toch, het is niet hopeloos: ‘wánt... 
van U is het Koninkrijk, en de Kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.’ 
 ‘Van U is...’. Dat is het meest werkelijke feit. ‘Van U is het koninkrijk, de 
kracht en de heerlijkheid. Het is niet een wens, die we tenslotte bidden. Zo van: 
het zou mooi zijn als het koninkrijk van U nog eens komt en de kracht en de 
heerlijkheid. Nee, het is een werkelijkheid, die hier beleden wordt. ‘Van U is.’ 
Alle aarzeling, alle twijfel en alle vragen vallen nu van de bidder af. Ik hoef niet 
meer te aarzelen, ik hoef niet meer te twijfelen, ik hoef niet meer bang te zijn, 
want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.’ 
 Er is hoop! Het ‘Onze Vader’ is een gebed, dat afsluit met een 
geweldige hoop. In deze lofprijzing wordt God in zijn goedheid omhelst. Tot zijn 
grootsheid nemen wij onze toevlucht. ‘Want van U is...’, dat is de diepste 
steenlaag waarop de gemeente rust, deze rots in der eeuwigheid. 
 Sluit je ogen eens. Bidden doen we meestal met gesloten ogen. Sluit je 
ogen eens. Wat je dan niet allemaal ziet! Zijn koninkrijk, zijn kracht, zijn 
heerlijkheid. Zie je het? Net als bij Elia en Elisa (2 Kon. 2). Vijftig profeten 
stonden op een afstand en zagen het niet, dat Elia in Gods heerlijkheid werd 
opgenomen. Alleen Elisa zag Gods heerlijkheid. Hoevelen vandaag de dag 
zien Gods heerlijkheid niet. Dat zie je ook alleen als je bril van het geloof opzet. 
 Daarom bij deze preek een grote bril als symbool. Zet de bril van het 
geloof op, dan ga je door alle verdriet en donkerte heen toch Gods heerlijkheid 
zien, en zijn kracht en zijn koninkrijk. Daarvoor moet je wel je ogen sluiten en 
het ‘Onze Vader’ bidden. Met je ogen open zie je wel veel om je heen: corrupte 
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machtshebbers (niet alleen in verre landen, maar ook in dichtbije gezinnen), 
verwoestende krachten (en niet alleen in volken, maar ook in je persoonlijke 
leven), en verleidelijke schijnheerlijkheden. Maar wie de bril van het geloof 
opzet, krijgt oog voor Wie echt de macht heeft, voor Wie echt krachtig is, van 
Wie de heerlijkste heerlijkheid is. 
 Als je het ‘Onze Vader’ bidt, leg je alles voor God neer. De hoogten en 
de diepten. En dan...? Ja, nu weet je het weer. En je roept het uit, je schreeuwt 
het uit. Als een hartenkreet: ‘van U is het koninkrijk, en de kracht, die ik zo 
nodig heb, en de heerlijkheid. Drie krachtige Bijbelse kernwoorden. Drie 
woorden in een zin bij elkaar gezet. Een zin die nog één keer zegt waar het 
werkelijk om gaat in het leven: hoop, geloof en liefde. 
 Hoop: want van U is het koninkrijk. Dat is het enige, dat echt hoop 
geeft. Dat God regeert, ook al lijkt het er soms niet op. Maar als ik de juiste bril 
opzet, dan zie ik het weer. Dan weet ik het weer: God is koning. Hij regeert. 
Dat geeft hoop. En dat geeft ontspanning, dat geeft rust en dat geeft ook troost. 
 Geloof: want van U is de kracht. Niet de wapens van de wereld winnen. 
Maar door uw kracht zal het gebeuren. Niet de krachtpatsers van de wereld 
hebben het laatste woord, niet de vuist op tafel, maar de reddende kracht van 
God. Dat lijkt veel meer op genees-kracht en dan op een kracht die kapot 
breekt. Het is een kracht die heelt, een kracht tot behoud, tot redding, tot  
zaligheid. En God wil ons die kracht geven door het geloof. Paulus zegt het in 
Romeinen 1(:16): ‘Want ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is een 
kracht van God tot behoud, voor iedereen die gelooft.’ Het geloof dat God ons 
geeft als geschenk, is de reddende kracht, de helende kracht van God. En 
Gods kracht wordt volbracht in zwakheid. Dat zien we in Jezus Christus aan 
het kruis. Daar toont God zijn kracht. De kracht van God is de kracht van het 
zichzelf geven. De kracht van de linkerwang, de kracht van vriendelijk zijn, de 
kracht van vergeven en opnieuw beginnen. Dat leidt uiteindelijk tot liefde. 
 Liefde: want van U is de heerlijkheid. Zijn heerlijkheid, zijn glorie, zijn 
liefde komt openbaar. Die glorie van God zal alles doorschijnen. Hij heeft gelijk 
en Hij krijgt gelijk, in alles. Van U is de heerlijkheid. De wereld wordt zoals God 
het zich ooit heeft voorgesteld. 
 De gelovige die werkelijk het ‘Onze Vader’ heeft doorgebeden, zal zich 
niet meer blind staren op de  schijnheerlijkheden, op de glamour en glitter van 
deze werkelijkheid. Wie het ‘Onze Vader’ heeft doorgebeden, gaat Gods 
heerlijkheid zien. Die krijgt daar weer oog voor en dan verbleekt alle 
heerlijkheid die deze wereld in zichzelf denkt te hebben. 
 Juist voor u die verdriet heeft, is dit de grootste troost. O ja, ik voel het 
gemis, ik voel de pijn nog dagelijks, ik voel het verdriet, maar toch mijn enige 
behoud bent U. Ik hoop op U. Ik geloof in U. Ik heb U lief. Dat is mijn zekerheid, 
want ik weet: ‘van U is het koninkrijk en de kracht en de glorie tot in 
eeuwigheid.’ Eer aan God, vrede op aarde voor mensen van zijn welbehagen. 
Dat is de  toekomst, die op ons toe komt. 
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 Straks met Kerstfeest zingen we weer de gloria’s. De glorie van God, 
maar ook de kracht en het koninkrijk zien we in Jezus. Die arme baby die 
koning is, die zo machteloos lijkt maar zo krachtig is, en waar zo weinig glans 
vanaf lijkt te stralen maar die zo heerlijk is. Dat alles zien we in Jezus Christus 
die in deze wereld kwam. In een wereld waar geen plek voor Hem was. En 
toch kwam Hij. We zien het in deze Jezus, die aan het kruis hing, weggeduwd 
door ons. En toch kwam hij. Deze Jezus die ook vaak in ons hart geen plaats 
krijgt. En toch kwam hij. 
 Nu nog tranen, maar God komt met zijn koninkrijk, kracht en 
heerlijkheid. Hij zal elke traan van de ogen afwissen. En vertroosting voor alle 
bedroefde harten. ‘Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid.’ 
 En dan sluit het gebed af met ‘amen’. Amen is niet een woordje dat 
betekent: nu kun je je ogen weer opendoen. Amen is ook niet het startschot dat 
je van tafel kunt na het bijbellezen en bidden. Nee, amen is een krachtig woord 
met een grote betekenis. Als je ‘amen’ zegt, zeg je: ‘het zal waar en zeker zijn.’ 
Want God is trouw, betrouwbaar. Met het woord ‘amen’ spreekt de bidder nog 
één keer in één woord zijn of haar verbondenheid met God uit. ‘O God, ik 
geloof in U, ik vertrouw helemaal op uw trouw.’ God is het die trouw houdt tot in 
eeuwigheid. ‘God, ik vertrouw helemaal op U. O God, kom mijn ontrouw 
tegemoet. Ik die vaak zo ontrouw ben aan U en aan uw gemeente waar U mij 
gesteld hebt. Help mij toch om ook trouw te zijn.’ 
 ‘Amen’, dat is nog even de bril van het geloof opzetten. En de 
Heidelbergse Catechismus zegt het zo prachtig: ‘Amen, dat wil zeggen: het zal 
waar en zeker zijn. Het is zelfs nog veel zekerder dat God mijn gebed verhoort, 
dan dat ik in mijn hart dat kan voelen en verlangen.’ Wat geweldig. Met andere 
woorden: ik bid wel tot God, maar ik twijfel soms nog of God mij wel zal 
verhoren. Met dat ‘amen’ stijg ik boven alles uit. Boven mijn eigen twijfel: het 
zal waar en zeker zijn. God is nog veel trouwer, dan ik mij ooit kan bedenken. 
Want... van U is het Koninkrijk en de Kracht en de Heerlijkheid tot in 
eeuwigheid, Amen. Amen. 
 

Dit zal gedenken wie zich nog verweert, 
tot alle natie zich tot Hem bekeert 

en voor de Koning die het al regeert 
zich neer zal buigen. 

De verste einden zullen het getuigen, 
dat niets gelijk aan zijn verheven macht is, 

dat Hem de heerlijkheid, dat Hem de kracht is, 
het Koninkrijk! 

 
(Ps. 22:12) 
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