
                                                     Het herhalen van gebeden 

                                                          Door pastor Cornelius R. Stam 

Het bidden 

Mattheüs 6:5-13: 

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. 

8 Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. 

9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. 

10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. 

11 Geef ons heden ons dagelijks brood. 

12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 

13 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. 

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. 

 

--Klaarblijkelijk hebben vele miljoenen belijdende Christenen het feit over het hoofd gezien dat het de 

discipelen waren die onze Heer vroegen om hen te leren bidden………., zie Lukas 11:1: 

“En het geschiedde, toen Hij in een zekere plaats was biddende, als Hij ophield, dat één van Zijn 

discipelen tot Hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. 

……………..dat Hij zei: "Gij dan bidt aldus", zie Matth. 6:9: 

“Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Van de vertaler: 

De King James Bible zegt in Matth. 6:9: “After this manner therefore pray ye: Our Father which art in 

heaven, Hallowed be thy name.  

Vertaald geeft dat: 

“Bid daarom op deze wijze: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. 



Het is dus een “voorbeeldgebed”. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bovendien liet Hij deze woorden voorafgaan met het specifieke bevel: 

“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. 

Zowel Protestanten als Katholieken hechten veel belang aan het opzeggen van het „Onze Vader”. Ze 

herhalen het afzonderlijk en in koor, in moeite en verdriet, in ziekte en dood, in storm en droogte, in 

oorlog en rampspoed, met weinig of geen aandacht voor de inhoud ervan. 

Stel je voor dat je bidt: "Geef ons heden ons dagelijks brood" tijdens een uitvaartdienst! Stel je voor 

dat je bidt: "Uw koninkrijk kome" op een ziekbed of in een storm op zee! Toch wordt dit in het hele 

Christendom keer op keer plechtig gedaan. Vele toehoorders blijven het gebed in koor herhalen - en 

dit ondanks het feit dat het in verband met dit gebed was dat onze Heer de herhaling van gebeden 

"ijdel" verklaarde en Zijn discipelen opdroeg om de Heidenen niet te volgen met betrekking tot dit 

soort van bidden.  

Wat een verschil is er tussen bidden en het op/nazeggen van gebeden! Geen enkele werkelijk 

geestelijke gelovige zal het laatste doen. 

================================================================================== 

 

Het “ONZE VADER” nader beschouwd 

Met het risico de lezer te vervreemden: het is correct  om te zeggen dat in Johannes hoofdstuk 

zeventien het de Heer is die bidt voor Israël en zijn koninkrijk en Mattheüs, hoofdstuk zes, is een 

voorbeeldgebed voor Israël uitgesproken door de Heer. Geen van beide gebeden zijn voor ons, als 

leden van het lichaam van Christus, om te reciteren, wat duidelijk wordt als we de volgende passages 

beschouwen: 

Mattheüs 6:9-15 

--9 Gij dan bidt aldus (de “gij” is Israël omdat Christus voor hen is gekomen, Rom.15:8): Onze Vader 

(Ten tijde dat Christus deze opdracht gaf, was God niet de Vader van de Heidenen, zie Ef.2:12). Die in 

de hemelen zijt! (wat geen goede zaak zou zijn geweest aangezien Jezus naam "God met ons" 

betekende, volgens Mattheüs 1:23 moet dit dus noodzakelijkerwijs een gebed zijn als Christus niet 

aanwezig is), Uw Naam worde geheiligd. (Nogmaals, dit is de kwestie van het gezag en de positie van 

Christus). 

De genoemde teksten in volgorde: 

“Rom. 15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid 

Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen; 

“Ef. 2:12: Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, en 

vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. 

“Matth. 1:23: Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten 

Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. 



    -------------------------------------  

--10 Uw Koninkrijk kome (Dat gebeurt op het moment van restitutie van alle dingen volgens 

Handelingen 3:19-21, wanneer Christus terugkeert voor het volk van Zijn koninkrijk). Uw wil geschiede, 

gelijk in den hemel alzo ook op de aarde (Waarvan Christus Zelf zei dat het later zou gebeuren, Lukas 

12:50). 

De genoemde teksten in volgorde: 

“Hand. 3:19-21: 19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de 

tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, 

20 En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; 

21 Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken 

heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw. 

“Lukas 12:50: Maar Ik moet met een doop gedoopt worden; en hoe worde Ik geperst, totdat het 

volbracht zij! 

    --------------------------------- 

--11 Geef ons heden ons dagelijks brood. (Maar de apostel Paulus vertelt ons dat, als we niet werken, 

we niet zullen eten: 2Thess. 3:10). Dus het "dagelijkse brood" verwijst terug naar Israël in Exodus 16:4 

en vooruit naar Openbaring 2:17 waar we Israël vinden in de Grote Verdrukking). 

De genoemde teksten in volgorde: 

“2 Thess. 3:10: Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat, zo iemand niet wil werken, 

hij ook niet ete. 

“Exodes 16:4: Toen zeide de Heere tot Mozes: Zie, Ik zal voor ulieden brood uit den hemel regenen; en 

het volk zal uitgaan, en verzamelen elke dagmaat op haar dag; opdat Ik het verzoeke, of het in Mijn 

wet ga, of niet. 

“Op. 2:17: Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven 

te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen 

een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt. 

    ------------------------------------ 

12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. (Maar onze vergeving 

is niet gebaseerd op onze vergeving van anderen, maar eerder uit genade door het geloof in het kruis 

van Golgotha; 1Kor.15:1-4 en 2 Kor. 5:19-21) 

De genoemde teksten in volgorde: 

“1 Kor.15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij 

ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 

2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd 

heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 

3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven 

is voor onze zonden, naar de Schriften; 



4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 

“2 Kor. 5:19-21: 19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun 

niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 

20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: 

laat u met God verzoenen. 

21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden 

worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 

    ------------------------------------- 

13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. (Wij worden echter niet geleid door 

de Vader maar door de Geest, Romeinen 8:1, en Gods woord (1 Thess. 2:13) Want Uw is het Koninkrijk, 

en de kracht, en de heerlijkheid  in der eeuwigheid (We weten dat het koninkrijk van Israël is, niet het 

onze, en dat wij op weg zijn naar hemelse plaatsen, Ef. 1: 3; Kol. 3:2)  

De genoemde teksten in volgorde: 

“Rom. 8:1: Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het 

vlees wandelen, maar naar den Geest. 

“1 Thess. 2:13: Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van 

God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het 

waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft. 

“Ef. 1:3: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle 

geestelijke zegening in den hemel in Christus. 

“Kol.3:2: Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 

    ------------------------------------- 

Amen.  

 

En alsof dat nog niet genoeg is:  

Mattheüs 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.  

Het voorgaande kan in deze bedeling der genade Gods onmogelijk “leer” voor ons zijn omdat we 

volmaakt zijn in Christus, zie Kolossenzen 2:10: 

“En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; 

Alle overtredingen zijn ons vergeven, zie Kolossenzen 2:13: 

“En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt 

met Hem, al uw misdaden u vergevende; 

Waarbij geen van onze overtredingen ons wordt toegerekend, zie 2 Korinthiërs 5:19: 



“Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; 

en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 

En we zijn verzegeld tot de dag van verlossing, zie Efeziërs 4:30: 

“En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing. 

 

 

 


