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HET GEBED DAT JEZUS ONS LEERDE BIDDEN 

We hebben de afgelopen weken drie zondagavonden over het Onze Vader (OV) gesproken. Om 

precies te zijn over het begin van het OV. Hieronder wil ik daar een korte samenvatting van geven 

met een paar gespreksvragen. Voor op de Wijkkring, Bijbelkring, Groeigroep of een andere 

gesprekskring. Het zou mooi zijn als het niet bij het onderling gesprek blijft, maar – en dat is de 

bedoeling van deze hele serie – dat jullie ook gestimuleerd worden om echt te gaan bidden. 

Bidden kan een goede gewoonte zijn. Maar een goede gewoonte kan ook gemakkelijk een sleur 

worden. Wil je echt bidden? Dat betekent dat je gaat afrekenen met sleur. Want gebed is echt en 

oprecht of het is niet. Ik ben ervan overtuigd dat het OV het in zich heeft om onze gebeds-sleur te 

doorbreken. Ik hoop en bid dat deze serie en jullie gesprek erover precies dát tot gevolg zal hebben. 

Vraag/opdracht vooraf:  

Schrijf een gebed van jezelf uit op papier. Het gaat om hoe jouw gebed normaliter klinkt. 

Probeer het niet mooier of anders te maken dan het is. Maak het maar zo concreet mogelijk, 

misschien wel wat je vandaag nog gebeden hebt.  

Ga je eigen gebed niet beoordelen. Het is niet goed of fout. Probeer gewoon eens te 

ontdekken hoe jij nu bidt:  

 Hoe spreek ik God aan? 

 Welke onderwerpen komen soms / vaak / altijd terug in mijn gebed? 

 Zit er een opbouw in het gebed? 

 Vind ik het fijn om te bidden? 

 

1. De structuur van het OV 

Voordat we naar de inhoud van het gebed gaan, kijken we eerst wat oppervlakkiger. Dan zien we al 

snel het volgende: het OV begint met God en eindigt met God en daartussenin staan wij. Iets 

preciezer in kaart gebracht: 

 

Deze indeling helpt ons te 

beseffen dat bidden méér is 

dan God vragen om van alles 

en nog wat. Het begint met 

toewijding aan God, vervolgt 

met een vraaggebed en sluit 

af met lofprijzing.  

Dit kan onze visie op het 

gebed direct al drastisch veranderen: van een gebed dat om onze wensen en verlangens draait naar 

een gebed dat om God draait! 

Vraag: Waar draait mijn gebed eigenlijk om? 

2. De context van het OV 

Nu kijken we naar de context, waarin Jezus het OV leert bidden. Ik ga daarbij uit van de versie die we 

lezen in het Matteüs-evangelie: hoofdstuk 6: 5-15. Daar maakt Jezus heel duidelijk dat de gebeden 
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van huichelaars en heidenen zonder effect zijn, omdat ze om henzelf heen draaien.  Ze zijn tijdens 

het bidden meer met zichzelf bezig dan met God. 

En vervolgens doet Jezus er nog een schepje bovenop: dat is zonde van alle inspanning! “Jullie 

hemelse vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór 

jullie het Hem vragen.” 

Vraag: Herken je wat Jezus zegt in je eigen gebed? 

Waarom zou je dan eigenlijk toch nog bidden? 

3. De bedoeling van het OV 

Bidden kun je leren. In Lucas’ versie (Lucas 11:1-4) vragen de 

leerlingen expliciet aan Jezus om hen te leren bidden. En dan geeft Jezus hen de gebedswoorden van 

het ‘Onze Vader’. Wat is daar nu precies de bedoeling van: wil Jezus dat wij Hem deze woorden 

precies nazeggen, of geeft Hij een voorbeeld van hoe je kunt bidden? Ik zou het zo zeggen: Het OV is 

zowel een oefengebed als een modelgebed. 

Een oefengebed: dat zijn woorden die je worden aangereikt om het bidden te oefenen. Zo kun je het 

OV gebruiken door het met aandacht voor wat je zegt (de woorden) en wat je doet (de genoemde 

drie ‘functies’) te bidden. Je kunt dat ook regel voor regel doen, bijv. elke dag één regel uit het gebed 

nemen en er even bij stilstaan. Of bijv. eerst de Heidelberger Catechismus (HC) erbij opslaan (Zondag 

45 e.v.) en het dan bidden. 

Maar ook een modelgebed: dan is het OV een model waarnaar je het eigen gebed vormgeeft. Zo kun 

je gaan zoeken naar eigen woorden voor de regels van het OV. Het ‘model’ zorgt er dan voor dat je 

niet vervalt in eenzijdige of ik-gerichte gebeden. Dit gebedsschema kun je aanhouden om een week 

lang elke dag met het OV bezig te zijn: 

 

 

 

 

 

Vraag/opdracht: Spreek met elkaar op de kring af om een week lang met het OV bezig te 

gaan. Ieder schrijft elke dag (kort) iets op wat hij/zij is opgevallen bij de ‘bede’. Het kan ook 

gewoon een gedachte zijn die je erbij krijgt. Of een vraag. Bespreek dit de volgende 

bijeenkomst met elkaar. 

4. De aanhef van het gebed 

M.a.w.: tot Wie richt je je in het gebed? Jezus leert ons: Zeg maar ‘Vader’. Daarmee laat Hij ons wel 

heel bijzonder delen in zijn gebedsleven. Mijn Vader, zegt Jezus, beschouw Hem maar als jullie 

Vader! 

Vraag: Hoe is het voor jou om te praten over je gebedsleven? En hoe is het voor jou om met 

anderen samen te bidden? Wat leer jij van Jezus’ gebedsleven? (Als je daar een beeld van wil 

Maandag  Uw naam    HC 47 

Dinsdag  Uw koninkrijk    HC 48 

Woensdag  Uw wil     HC 49   

Donderdag  Ons brood    HC 50  

Vrijdag   Onze schuld    HC 51  

Zaterdag  Onze verzoeking   HC 52, v/a 127  

Zondag   Koninkrijk,kracht en Heerlijkheid HC 52, v/a 128 en 129 

 

Citaat: “Wij moeten een weg 

afleggen om tot het onze Vader 

te komen.” 
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krijgen kun je de volgende Bijbelgedeelten lezen: Lucas 3:21-22; 5:15-16; 6:11-13; 10:21-22; 

22:32; 22:39-44; 23:33-34; 23:46.) 

Maar durf je dat? God aanspreken met ‘Vader’? Wat klinkt er in dat woord allemaal mee? Ik wijs hier  

op twee aspecten: de Bijbelse achtergrond en jouw eigen Vader-beeld en Godsbeeld. 

Bijbels gezien moeten we zeggen: God maakt zichzelf bekend als Vader van het volk Israël (Exodus 

4:22-23); en als Vader van de beloofde Messias (2 Samuel 7:14). Al in het OT kom je het gebruik van 

het woord ‘Vader’ tegen om God aan te spreken (Jesaja 63:16). Telkens gaat het dan om het 

Vaderschap van God dat opkomt voor zijn zoon (Israël) als Redder, Verlosser. Wie God als Vader 

aansprak, die verwachtte iets van Hem! ‘Vader’ zeggen tegen God is al bijna een gebed op zich. Het is 

een daad van geloof en vertrouwen: Zo waar U onze Vader bent, zo zeker zúlt  U het voor ons 

opnemen!1 Nog iets preciezer geformuleerd: Zo waar U onze Vader bent, zo zeker zult U uw plannen 

met ons en onze wereld waar maken! 

In deze vader-zoon-relatie tussen God en mens gaat het om een volwassen relatie. Waarin vader en 

zoon allebei volwassen zijn en verantwoordelijkheid nemen. Nu hadden we van God niet anders 

verwacht, maar onszelf zien we soms nog als een onvolwassen kind, dat nog nauwelijks 

verantwoordelijkheid draagt voor diens leven. In de relatie met God uit zich dit soms dat we bij God 

alleen maar op zoek zijn naar veiligheid en prettige gevoelens. Maar als God zich Vader noemt en laat 

noemen door ons, wil Hij juist graag dat wij als verantwoordelijke volwassen zoon/zonen met Hem 

omgaan.2 

Uit het voorgaande blijkt dat ook ons eigen beeld van God een belangrijke rol speelt. En wat wij 
denken en voelen als we ‘vader’ zeggen. Ruard Ganzevoort zegt daar goede dingen over in zijn 
boekje: De rol van het bidden.3 Daarin staan ook behulpzame werkvormen en vragen om hiermee 
bezig te zijn. Ik zou jullie aanraden om daar eens een bijeenkomst aan te wijden: aan de beelden die 
wij van God hebben en wat dat betekent voor hoe je bidt.  

“…in de hemel” zegt Jezus er achteraan. Niet om daarmee aan te wijzen wáár God is. Maar om aan te 

geven hoe God is: dat Hij niet onderworpen is aan aardse menselijke wetten en machten. Hij is niet 

als wij: mensen, die het maar niet voor mekaar kunnen krijgen om onszelf of anderen of deze wereld 

van alle kwaadaardigheid te verlossen. Hij is geen aardse, maar de hemelse Vader. Daarom kan Hij en 

zal Hij ons echt kunnen verlossen! En daarom hoeven wij er niet te twijfelen dat Hij zijn beloften waar 

maakt.4  

Vraag: Wat verwacht jij van het gebed? Hoe mag je dat opvatten, dat je er niet aan hoeft te 

twijfelen dat God zijn beloften waarmaakt? Wat houden die beloften van God precies in? 

                                                           
1
 Dit sluit aan bij hoe de HC in Zondag 46 over de aanhef van het OV spreekt.  

2
 Vgl. het artikel van Willem Smouter in Opbouw: Abba is geen papa. Na te lezen op 

www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=12724.  

3
 Het boekje is gratis te downloaden van zijn website: www.ruardganzevoort.nl/pdf/1997_Bidden.pdf.  

4
 Ook hier verwijs ik weer even naar HC 46. Let wel op dat de HC geneigd is alles heel persoonlijk uit te leggen. 

Enerzijds is dat heel goed, want Gods verlossingswerk is ook zeker persoonlijk; maar anderzijds ook eenzijdig, 

omdat Gods verlossingswerk een hele nieuwe aarde en een hele nieuwe samenleving van verloste mensen op 

het oog heeft.  

http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=12724
http://www.ruardganzevoort.nl/pdf/1997_Bidden.pdf

