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Kringmateriaal ‘Onze Vader’ 
Week 7 

In het hart van de Bergrede leert Jezus Zijn volgelingen hoe ze moeten bidden. Vorige week (7 
februari) sprak ik over het Onze Vader en stelde ik dat Jezus ons met het Onze Vader niet alleen 
leert hoe we moeten bidden, maar ook hoe we moeten leven. Het Onze Vader leert ons dat we 
leven voor de hemel, op de aarde, in de handen van God.  

Jezus leidt het Onze Vader in met woorden die iets betekenen als 'bid dan op deze wijze'. Naast het 
letterlijk na-bidden van de woorden die Jezus geeft kan je het Onze Vader ook zien als een structuur 
waarbinnen je kunt bidden. 

1. "Onze Vader, die in de hemelen zijt" 

Je mag je gebed beginnen met de relatie tussen God en jou. Jezus Christus deelt Zijn Zoonschap van 
de Vader met jou. Tegelijkertijd is God een verborgen God en zijn we afhankelijk van Zijn 
openbaring in Woord en Geest: Hij is in de hemel en jij bent op de aarde. Aan het begin van je 
gebed mag je naast de intimiteit ook de afstand benadrukken die er bestaat tussen God en jou. Hij is 
als God verheven boven jouw en mijn mens-zijn. Je mag dus beginnen met het benadrukken van 
Gods nabijheid (Jes. 55, Hand. 17:27) en verhevenheid (Openb. 4 en 5).  

Hoe is het voor jou om God aan te spreken als 'Vader'? 

Hoe ga je om met de periodes in je leven dat God de Vader ver weg lijkt? Hoe is dat 
nu?  



2. "Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiedde, in de hemel zo ook op de 
aarde." 

Omdat je leeft voor de hemel, begint je bidden ook bij de hemel. De eerste drie bedes zijn in feite 
één intense bede om de komst van het Koninkrijk. Het is goed om aan het begin van je gebed de tijd 
te nemen en gericht te zijn op het grote herstelplan wat God na de zondeval van de mens begonnen 
is. Een herstelplan wat tot een hoogtepunt kwam met de komst van Jezus naar de aarde. Een 
herstelplan dat tot vervulling komt als God, die liefde en recht is, de aarde vervult.  

Wat betekent dit hemelse perspectief  voor je dagelijkse leven?  

Welk beeld heb jij van het Koninkrijk?  

In de preek heb ik de volgorde van de bedes omgedraaid om te laten zien hoe het Koninkrijk 
vandaag al zichtbaar kan worden: waar Uw wil gedaan wordt op de aarde, zoals in de hemel, is Uw 
Koninkrijk en wordt Uw naam geheiligd. Daar waar jij Jezus belichaamt, waar jij doet wat Hij 
vraagt in het liefhebben van God en van je naasten, zal je de glimpen van het komende Koninkrijk 
zien.  

Heb je voorbeelden uit je eigen dagelijkse leven waar glimpen van het Koninkrijk 
zichtbaar worden? 

Hoe kan je elkaar in de gemeente helpen om het Koninkrijk vandaag te zien?  

3. "Geef  ons heden ons dagelijks brood en vergeef  ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hen 
die ons iets schuldig zijn." 

Hoewel je leeft voor de hemel, leef  je vandaag op de aarde. Jezus' leert ons om te bidden voor 
datgene wat we op aarde nodig hebben, nadat we in ons gebed uiting hebben gegeven aan ons 
verlangen naar wat God doet en gaat doen.  Hij leert ons ook dat we in het bidden voor wat we op 
aarde nodig hebben niet al teveel woorden hoeven te gebruiken: "Jullie Vader weet immers wat jullie 
nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen". (Matt. 6:8) 

Jezus benadrukt het leven bij de dag: Geef  ons heden ons dagelijks brood. Later zegt Hij: "Maak je 
dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf." (Matt. 
6:34).  

Kan het leven bij de dag helpen in corona-tijd? Hoe dan?  

In het leven op de aarde hebben we te maken met de dingen die we niet goed doen ten opzichte van 
God en ten opzichte van onze naaste. Geven we de tijd en aandacht aan ons eigen koninkrijk en 
leven we voor de aarde in plaats van voor de hemel. Doen we God en anderen bewust of  onbewust 
tekort. Jezus leert ons te vergeving te vragen en te geven. In je bidden mag er ruimte zijn om de 
genade van God te ontvangen en door te geven.  

Vergeven zoals God ons vergeven heeft. Wat weet je van de manier waarop God 
vergeeft en hoe is dat van waarde in het vergeven van de ander?  

4. "En breng ons niet in de beproeving maar red ons uit de greep van het kwaad." 



Je leeft voor de hemel, op de aarde en in de handen van God. Juist in de beproevingen van het leven 
mogen we bidden om een geloof  die de beproevingen kan dragen. Mogen we in de beproevingen 
hoopvolle mensen zijn omdat God het kwaad zal begrenzen. Jezus plaatst deze bede aan het einde 
van het gebed wat iets zegt over de waarde die Hij toekent aan beproevingen. Later zal Hij 
beproevingen beschrijven als de 'weeën' van het Koninkrijk (Matt. 24:8): het gaat niet om  de weeën, 
maar om wat komt: het Koninkrijk. Het gaat niet om de beproevingen van het leven, maar om Zijn 
Koninkrijk, om het leven in de wetenschap dat God genoeg geeft voor vandaag, en om het 
weerspiegelen van de genade van God. Vanuit dit perspectief  mag je bidden om de begrenzing van 
de duivel en zijn kwade bedoelingen.  

Hoe kijk jij naar de bede 'Breng ons niet in de beproeving, maar red ons uit de greep 
van het kwaad'? Troost het? Of  brengt het je in verwarring? Waarom?  

5. Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.  

Als je een NBV vertaling leest zie je dat dit einde ontbreekt. In de HSV of  Statenvertaling staat het 
wel. In de meeste, vroege handschriften ontbrak deze zin. Men was namelijk als Jood gewend om 
een gebed af  te sluiten met een dergelijke zin (dat ook wel een doxologie wordt genoemd). Dat was 
zo normaal dat zo'n afsluiting niet vermeld hoefde te worden. Met het voorbijgaan van de tijd werd 
deze zin waarschijnlijk voor de zekerheid toegevoegd aan de handschriften omdat hij er wel bij 
hoorde en de handschriften gelezen werden door mensen die niet wisten hoe je een gebed moest 
eindigen. Het is goed om je gebed te eindigen met een doxologie waarin je grootheid en heerlijkheid 
van God prijst.  

U bent dichterbij dan mijn huid Vader 

U bent groter dan de lucht die we in ademen  

U bent de God die hemel en aarde gemaakt heeft  

U bent de God die ziet en kent 

Uw Naam betekent 'Aanwezigheid': ik eer Uw aanwezige betrokkenheid  

Ik verlang naar de vervolmaking van Uw geweldige vernieuwingsplan 

In mij en in Uw wereld 

Help mij op aarde, door Uw inwonende Geest, de wereld te representeren die komende is  

Ik verlang naar de hemel op aarde 

Leer mij te leven bij de dag, naar wat Uw hand vandaag geeft  

Ik dank U voor Uw genade Heer Jezus, Uw overwinning draagt ons leven.  

Leer mij te kijken naar de ander zoals U kijkt naar ons, zodat ik de ander mag geven wat U mij gegeven heeft  

Help mij om in de beproevingen gericht te zijn en te blijven op U 

Begrens het kwaad, doe Uw majesteit gelden over de duisternis en breek door met Uw eeuwige Licht  

Want U bent Majesteit, U bent Wijsheid, U bent oneindige Grootheid. Vandaag en voor altijd.  

Amen


