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Schriftlezing: 

“Matth. 6:7-8: 7 En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij 

menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. 8 Wordt dan hun niet gelijk; 

want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.  

Religieuze leiders laten hun mensen graag het Onze Vader bidden. Het is al eeuwenlang religieus om 

dat te doen. Het Onze Vader is één van de mooiste, meest betekenisvolle en ontroerende gebeden in 

de Profetische geschriften, maar degenen die het vandaag reciteren begaan twee grote blunders. Ten 

eerste waarschuwde de Heer de discipelen dat ze dit gebed, of welk gebed dan ook, niet herhaaldelijk 

moesten bidden, zie Matth. 6:5-7:  

“5 En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen 

en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. 

Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. 6 Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, 

en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het 

verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. 7 En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van 

woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord 

worden. 

Gebed is geen religieuze oefening, maar eerder communicatie met God; daarom moet het altijd vanuit 

het hart worden gesproken. Ten tweede werd het discipel-gebed, wat de juiste connotatie is voor dit 

gebed, gegeven als een model voor degenen op wie een beroep zou worden gedaan om de 

Verdrukking te doorstaan. Aangezien het Lichaam van Christus is verlost van de toekomende toorn, is 

dit gebed niet van toepassing op ons in deze bedeling, zie 1 Thessalonicenzen 5:9:  

“Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus 

Christus. 

 

Het gebed van de discipelen 

--“Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd”.  (Matth. 6:9). 

De verwijzing hier naar "onze Vader" is naar de God en Vader van Israël - de God van Abraham, Isaak 

en Jacob. In de profetieën was de hemel Zijn troon en de aarde Zijn voetenbank. Zijn naam was zo 

heilig dat de Joden vreesden dat ze hem onbedoeld ijdel zouden uitspreken, daarom veranderden ze 

hem van Jahweh in Adonai - Meester, Heerser, zie Deut. 5:11; Jes. 66:1; Matth. 15:31; Lukas 1 :68: 

“Deut. 5:11: Gij zult den Naam des Heeren, uws Gods, niet ijdellijk gebruiken; want de Heere zal niet 

onschuldig houden dengene, die Zijn Naam ijdellijk gebruikt. 

“Jes. 66:1: Alzo zegt de Heere: De hemel is Mijn troon, en de aarde is de voetbank Mijner voeten; waar 

zou dat huis zijn, dat gijlieden Mij zoudt bouwen, en waar is de plaats Mijner rust? 

“Matth. 15:31: Alzo dat de scharen zich verwonderden, ziende de stommen sprekende, de lammen 

gezond, de kreupelen wandelende, en de blinden ziende; en zij verheerlijkten den God Israëls. 

“Lukas 1:68: Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht 

Zijn volke; 



 

--“Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde”. (Matth. 6:10). 

De hoop van elke Israëliet was de oprichting van het Davidische koninkrijk. Gods wil voor de aarde is 

om de koninkrijken van deze wereld omver te werpen en het duizendjarige koninkrijk van Zijn geliefde 

Zoon te vestigen, zie 2 Sam. 7:8-17; Luk. 1:68-72; Openb. 11:15; 20:6:  

‘2 Sam. 7:8-17: 8Nu dan, alzo zult gij tot Mijn knecht, tot David, zeggen: Zo zegt de Heere der 

heirscharen: Ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij een voorganger 

zoudt zijn over Mijn volk, over Israël. 9 En Ik ben met u geweest, overal, waar gij gegaan zijt, en heb al 

uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid; en Ik heb u een groten naam gemaakt, als den naam der 

groten, die op de aarde zijn. 10 En Ik heb voor Mijn volk, voor Israël, een plaats besteld, en hem geplant, 

dat hij aan zijn plaats wone, en niet meer heen en weder gedreven worde; en de kinderen der 

verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst. 11 En van dien dag af, dat Ik 

geboden heb richters te wezen over Mijn volk Israël. Doch u heb Ik rust gegeven van al uw vijanden. 

Ook geeft u de Heere te kennen, dat de Heere u een huis maken zal. 12 Wanneer uw dagen zullen 

vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal Ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw 

lijf voortkomen zal, en Ik zal zijn koninkrijk bevestigen. 13 Die zal Mijn Naam een huis bouwen; en Ik zal 

den stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. 14 Ik zal hem zijn tot een Vader, en hij zal Mij 

zijn tot een zoon; dewelke als hij misdoet, zo zal Ik hem met een mensenroede en met plagen der 

mensenkinderen straffen. 15 Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als Ik die 

weggenomen heb van Saul, dien Ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. 16 Doch uw huis zal 

bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht; uw stoel zal vast zijn tot in 

eeuwigheid. 17 Naar al deze woorden, en naar dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David. 

“Lukas 1:68-72: 68 Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg 

gebracht Zijn volke; 69 En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht; 

70 Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld 

geweest zijn; 71 Namelijk een verlossing van onze vijanden, en van de hand al dergenen, die ons haten; 

72 Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond; 

“Op. 11:15: En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, 

zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als 

Koning heersen in alle eeuwigheid. 

“Op. 20:6: Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood 

geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen 

heersen duizend jaren. 

 

--“Geef ons heden ons dagelijks brood” (Matth. 6:11). 

In de toekomstige Verdrukking zal God een tafel dekken in de woestijn voor Zijn volk, zoals Hij deed in 

het verleden. De heiligen zullen het op die dag nodig vinden om te bidden voor hun dagelijkse 

voedselvoorziening, aangezien ze niet kunnen kopen of verkopen zonder het merkteken van het beest. 

Vervolgens zal God het uitverkoren volk bovennatuurlijk voeden, zie Openb. 12:14 vergelijk met  

Openb. 13:13-18: 



“Op. 12:14: En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de 

woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het 

gezicht der slang. 

“Op. 13:13-18: 13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de 

aarde, voor de mensen. 14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan 

hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de 

aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden 

maken. 15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het 

beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden 

aanbidden, gedood zouden worden. 16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en 

armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; 

17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, 

of het getal zijns naams. 18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; 

want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig. 

 

-- En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. (Matth. 6:12). 

Vandaag moeten we anderen vergeven, net zoals God ons ter wille van Christus heeft vergeven, maar 

onder het evangelie van het koninkrijk was vergeving gebaseerd op een gelijkgestemden, zie Matth. 

18:21-35 vergelijk met Ef. 4:32: 

“21 Toen kwam Petrus tot Hem, en zeide: Heere! hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen, 

en ik hem vergeven! Tot zevenmaal? 22 Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot 

zeventigmaal zeven maal. 23 Daarom wordt het Koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker 

koning, die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. 24 Als hij nu begon te rekenen, werd tot 

hem gebracht een, die hem schuldig was tien duizend talenten. 25 En als hij niet had, om te betalen, 

beval zijn heer, dat men hem zou verkopen, en zijn vrouw en kinderen, en al wat hij had, en dat de 

schuld zou betaald worden. 26 De dienstknecht dan, nedervallende, aanbad hem, zeggende: Heer! 

wees lankmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. 27 En de heer van dezen dienstknecht, met 

barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen, en de schuld hem kwijtgescholden. 28 

Maar dezelve dienstknecht, uitgaande, heeft gevonden een zijner mededienstknechten, die hem 

honderd penningen schuldig was, en hem aanvattende, greep hem bij de keel, zeggende: Betaal mij, 

wat gij schuldig zijt. 29 Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem, zeggende: 

Wees lankmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. 30 Doch hij wilde niet, maar ging heen, en wierp 

hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. 31 Als nu zijn mededienstknechten 

zagen, hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden; en komende, verklaarden zij hunnen 

heer al wat er geschied was. 32 Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen, en zeide tot hem: Gij boze 

dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, dewijl gij mij gebeden hebt; 33 Behoordet gij ook 

niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? 34 En zijn heer, 

vertoornd zijnde, leverde hem den pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig 

was. 35 Alzo zal ook Mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn 

broeder zijn misdaden. 

“Ef. 4:32: Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook 

God in Christus ulieden vergeven heeft. 

 



 

“--En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de 

kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.  (Matth. 6:13) . 

De betekenis hier is: "Heer, leid ons niet in de grote verdrukking, maar verlos ons van Satan, die dood 

en verderf in zijn kielzog brengt" zie Openbaring 6:7-11; 12:12; 13:1-10: 

“Op. 6:7-11: 7 En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die 

zeide: Kom en zie! 8 En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de 

hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, 

en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde. 9 En toen Het het vijfde zegel 

geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en 

om de getuigenis, die zij hadden. 10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en 

waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen? 11 

En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen 

tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die 

gedood zouden worden, gelijk als zij. 

“Op. 12:12: Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde 

en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een 

kleinen tijd heeft. 

“Op. 13:1-10: 1 En ik stond op het zand der zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende 

zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden 

was een naam van gods lastering. 2 En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als 

eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, 

en grote macht. 3 En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd 

genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. 4 En zij aanbaden den draak, die het 

beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg 

voeren tegen hetzelve? 5 En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en gods lasteringen te 

spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden. 6 En het opende 

zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel 

wonen. 7 En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; 

en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk. 8 En allen, die op de aarde wonen, 

zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat 

geslacht is, van de grondlegging der wereld. Indien iemand oren heeft, die hore. 10 Indien iemand in 

de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis; indien iemand met het zwaard zal doden, die moet 

zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen.  

 

Zie ook:  Matth. 6:14-15:  

“14 Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven.15 

Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet 

vergeven 

Als ze dat niet deden dan werden ze NIET behouden! 

 


