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2. Inleiding  
 
Het Onze Vader is een prachtig gebed, dat  door de eeuwen heen door 
christenen is gebeden. Maar het heeft ook duidelijk een Joodse achter- 
grond. Het is gecalligrafeerd, komt voor op borden en in strips. In een serie 
van zes diensten in de maanden februari en maart wil ik in de preken 
aandacht besteden aan dit bijzondere gebed, dat vanaf de Reformatie tot het 
catechetisch materiaal van onze kerk behoort. Het hoorde tot de leerstof van 
de Heidelberge Catechismus (Ursinus en Olevianus), waarvan in 2013 het 
450-jarig bestaan gevierd wordt. Bidden heeft net zo veel vormen als er 
mensen op aarde leven en geleefd hebben. Bidden is niet in een vorm te 
vangen, het is verbonden met ons als de mensen die wij zijn. Wij bidden uit 
diepe overtuiging, uit twijfelende onbeholpenheid, uit groeiende scepsis, uit 
agressief verzet, uit stamelende bewondering of uit diep doorleefde vreugde. 
Bidden kan verschillende vormen aannemen: tranen van ontroering, een 
zucht van verlichting, een kreet van ergernis, een sprong van blijdschap, een 
minuut stilte, een spandoek, spijt om een begane stommiteit. Je kunt ook 
bidden met je voeten of op je knieën. Bidden is niet in vormen vast te leggen, 
toch zijn er vaste vormen van bidden ontstaan.  
 
Het Onze Vader is zo’n vaste vorm, die zijn waarde door de eeuwen heen 
bewezen heeft. Vaste vormen van bidden hoeven niet in tegenspraak te zijn 
met de echtheid ervan. Als mensen vaste vormen van bidden blijven 
gebruiken, dan zijn ze kennelijk waardevol. Anders zouden ze verdwenen 
zijn. Tijdens deze zes diensten over het Onze Vader in de veertigdagentijd op 
weg naar Pasen wil ik met behulp van gebaren en bewegingen ook de 
kinderen met de tekst van het Onze Vader vertrouwd maken.  
 
De eerste dienst is op 3 februari en de volgende diensten zijn op 17 februari, 
24 februari, 3 maart, 17 maart en precies op Pasen (31 maart) is dan de 
Lofverheffing aan de beurt, waarmee we het gehele project gaan afronden. 
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3. Het  onze Vader gezongen 
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Hier is de link naar het Indisch onze vader: 
 
http://www.gastdocenten.com/Documentatie/vader/Onze%20Vader.htm  
 
 
En nu volgt de teks met de muziek: 
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4. Het Onze Vader en de kinderen 
 
Tijdens deze zes diensten over het Onze Vader wil ik met behulp van 
gebaren en bewegingen de kinderen met de tekst van het Onze Vader 
vertrouwd maken.  
 
 
 
 
 
 

Tijdens de diensten gaan de 
kinderen de gebaren leren, die  
gemaakt worden bij elke bede 
van het Onze Vader.  
 
Eerste bede:  
Beide armen omhoog  
 
Tweede bede:  
Gekruist over de borst 
 
Derde bede 
Wijdopen armen  
 
Vierde bede:  
De handen gevouwen 
 
Vijfde bede 
Handen op de wangen 
 
Zesde bede 
Geopende handen 
 
Lofverheffing 
Handen boven het hoofd als 

             een soort kroon 
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5. De tekst van het onze Vader 
                                                                                                                                                                 
Protestanten bidden het Onze Vader een beetje 
anders dan rooms-katholieken. Dat komt omdat 
we de oorspronkelijke tekst van het Onze Vader 
niet voorhanden hebben. Wat we wel hebben is 
de tekst uit de Bergrede (Matteüs 6:9-13) en 
daarnaast hebben we de kortere versie van het 
Onze Vader, die Jezus geeft tijdens zijn tocht 
naar Jeruzalem en die we vinden in Lucas 11:2-4. 
Beide evangelisten geven het Onze Vader als 
een vast patroon of een modelgebed voor het 
christelijke bidden. Matteüs geeft in de Bergrede 
een vast patroon voor het gebed (Bidt gij aldus 
...). Lucas ziet het ook als een modelgebed: 
Wanneer jullie bidden, zeg dan.... Maar er zijn 
beduidende verschillen. Lucas zegt alleen : Onze 

Vader (en laat in de hemel weg). Lucas heeft de bede: Uw wil geschiede niet. 
Lucas heeft de bede: Verlos ons van de Boze niet en Lucas heeft ook de 
lofverheffing (Want van U is het Koninkrijk...) aan het eind van het gebed niet. 
 
Je kunt proberen de twee verschillende versies van het Onze Vader met 
elkaar te harmoniseren. Vroeger gebeurde dat wel. Een Syrische theoloog 
(Tatianus) heeft een evangeliënharmonie (= Diatesseron) gemaakt. Dat wil 
zeggen dat hij alle vier de evangeliën met elkaar geharmoniseerd heeft, 
d.w.z: kloppend gemaakt. Als een bepaalde gebeurtenis in de evangeliën 
twee keer voorkomt op verschillende plaatsen (zoals bijv. de tempelreiniging 
of de wonderbare broodvermenigvuldiging), dan zegt de harmonisatie, dat het 
dan ook twee keer gebeurd moet zijn - anders klopt het niet. In die redenering 
moet je zeggen: Als het Onze Vader twee keer is overgeleverd, dan moet 
Jezus het ook twee keer uitgesproken hebben. Maar dan is de vraag: 
waarom heeft Jezus sommige zinnen dan weggelaten? Of heeft Hij zijn 
woorden juist uitgebreid en waarom deed Hij dat dan dan? Tegenwoordig wil 
niemand meer harmoniseren. Nu zeggen we: laat de tekst van Matteüs maar 
gewoon naast de tekst van Lucas staan en probeer ze niet met elkaar in 
overeenstemming te brengen of tegen elkaar uit te spelen. Een ander 
probleem is dat de Reformatie terug ging naar de grondtekst van de bijbel. 
Dat is dus de Griekse tekst. Maar tot aan die tijd had de kerk altijd de Latijnse 
bijbel gebruikt. Erasmus heeft een Griekse tekst samengesteld op grond van 
zestien overgeleverde manuscripten: de textus receptus (= de algemeen 
aanvaarde tekst). Jezus zelf sprak geen Grieks, maar Aramees. Zo heeft men 
in later tijd de Griekse tekst weer terugvertaald naar de oorspronkelijke taal 
van Jezus: het Aramees.  
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Verrassend is, dat je dan in de tekst van Matteüs een heel mooie poëtische 
vorm ontdekt, compleet met met metrum en ritme. In elke regel (behalve de 
broodregel) staat het werkwoord voorop:  

 
Geheiligd uw Naam  
Kome uw Koninkrijk  
Geschiede Uw wil  

Ons brood voor heden  
geef ons vandaag  

Vergeef onze schulden  
Leid ons niet in verzoeking  

Verlos ons van de Boze 
 
Na bestudering van de verschillende handschriften trok men de conclusie, dat 
de doxologie (= de lofverheffing) niet bij de oorspronkelijke tekst van Matteüs 
heeft behoord, maar er later aan is toegevoegd. In de NBG-vertaling was dat 
te zien aan de vierkante haken, zo ook in de Griekse tekst hieronder. In de 
Nieuwe Bijbelvertaling is de lofverheffing alleen nog maar in een noot terecht 
gekomen. Mogelijk heeft dit een Joodse achtergrond. Veel Joodse gebeden 
kennen zulke doxologieën. Het kan ook zijn dat men ‘Verlos ons van de boze’ 
een te abrupt einde vond van het gebed. We vinden de doxologie trouwens 
ook al in de Didache, dat is ons allereerste “Kerkboek” uit de vroegste tijd van 
het christendom (100-150 na Chr.). Nu volgt de Griekse tekst van het Onze 
Vader 

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· 

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου 

ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου 

γενηθήτω τὸ θέλημά σου, 

ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς 

τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον 

καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, 

ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν 

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, 

ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ 
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία 

καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας 

ἀμήν.] 

 
De tekst van Matteüs heeft het pleit gewonnen. Het is heel lang het 
lievelingsevangelie in grote delen van de kerk geweest. De tekst van Lucas 
heeft nooit op deze manier in de liturgie van de kerk gefunctioneerd. De 
lofverheffing treffen we vaker in de bijbel aan (Ps.113:2; Daniël 2:20; Job 
1:21; in het gebed van David in I Kronieken 29:10;  II Tim. 4:18; Rom. 11:36).  
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6. Nederlandse vertalingen van het Onze Vader 
 
DE STATENVERTALING (1637) 

 
Onze Vader, die in de hemelen zijt,  
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede gelijk in de hemel,  
alzoo ook op de aarde. 
Ons dagelijksch brood geef ons heden. 
En vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van den booze. 
Want Uw is het koninkrijk,  
en de kracht, en de heerlijkheid,  
in der eeuwigheid. Amen. 

 
DE LEIDSE VERTALING (1899-1912) 

 
Onze Vader, die in de hemelen zijt.  
Geheiligd worde uw naam; 
Kome uw Koninkrijk;  
Uw wil worde volbracht,  
gelijk in de hemel 
zoo ook op aarde. 
Geef ons heden ons brood voor morgen.   
Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij 
onze schuldenaren vergeven hebben. 
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van den Booze. 
 

DE PETRUS CANISIUS VERTALING (1929) 
 

Onze Vader, die in de hemelen zijt:  
Geheiligd worde Uw naam. 
Laat toch komen Uw Rijk.  
Uw wil geschiede op aarde, zooals in den hemel. 
Geef ons heden ons dagelijksch brood. 
En vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. 
En leid ons niet in bekoring,  
maar verlos ons van den kwade. 
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DE VERTALING NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP (1951) 
 
Onze Vader, die in de hemelen zijt,  
uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome;  
uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood;  
En vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van den boze. 
[Want Uwer is liet Koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen]. 

  
DE WILLIBRORDVERTALING KATHOLIEKE BIJBEL STICHTING (1961) 

 
 Onze Vader, die in de hemel zijt,  
 Uw Naam worde geheiligd; 
 Uw Rijk kome,  
 Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons heden ons dagelijks brood. 
 En vergeef ons onze schulden,  
 zoals ook wij vergeven hebben  
 aan onze schuldenaren. 
 En leid ons niet in bekoring,  
 maar behoed ons voor het kwaad. 
 
 

 
NIEUWE WERELDVERTALING (WATCHTOWER BIBLE (1963) 
 

Onze Vader in de hemelen,  
uw naam worde geheiligd. 
Uw Koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. 
Geef ons heden ons brood voor vandaag; 
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij 
onze schuldenaren hebben vergeven 
En breng ons niet in verzoeking, 
maar bevrijd ons van de goddeloze. 
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VERTALING ANNE DE VRIES (1965) 
 
Onze Vader die in de hemel zijt,  
uw naam worde geheiligd, 
Uw koninkrijk kome,  
uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
En vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, 
en leid ons niet in de verzoeking,  
maar verlos ons van de boze. 
Want van u is het koninkrijk, 
en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid. Amen. 
 
GEZAMENLIJKE VERTALING KBS /NBG (1967) 
 

Onze Vader, die in de hemel zijt,  
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede,  
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, zoals  
ook wij onze schuldenaars vergeven, 
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 eeuwigheid. 
       Amen. 
 
OECUMENISCHE VERSIE VAN HET ONZE VADER  
 

Onze Vader die de in de hemel zijt,  
Uw naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel   
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
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 eeuwigheid. Amen 
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DE GROOT NIEUWS BIJBEL (1983) 
 
 Onze Vader in de hemel,  
 uw naam worde geheiligd, 
 uw koninkrijk kome,  
 uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons heden ons dagelijks brood 
 en vergeef ons onze schulden 
 zoals ook wij aan anderen  
 hun schulden hebben vergeven. 
 En stel ons niet op de proef,  
 maar verlos ons van de duivel. 
     
 
 

 
 
 
 
DE NIEUWE BIJBEL VERTALING (2004) 

            
Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden. 
Laat uw koninkrijk kome  
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was 
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep  

          van het kwaad, Amen 
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7. Wat zijn de meest opvallende verschillen in deze vertalingen?  
 
 
Ten eerste valt het  ons op, dat soms wordt met ‘rijk’ vertaald, Dn weer met 
‘koninkrijk’. Bij de vertaling ‘koninkrijk’ valt een grotere nadruk op Gods 
koningschap naast Gods vaderschap.  
 
Ten tweede: Opvallend is dat in de vertalingen soms de aarde voorop wordt 
gezet, maar in andere vertalingen de hemel. In de grondtekst staat de hemel 
voorop.  
 
Ten derde iets over het woord schuldenaars of schuldenaren, dat we in de 
oudere vertalingen tegenkomen. Dit doet ons ouderwets aan en het is in de 
nieuwere vertalingen soms vervangen door een omschrijving. Er zijn 
vertalingen van de bede over schuldvergeving, waardoor het zou het kunnen 
lijken, dat het bij de ‘schuld van anderen’ om een algemene schuld gaat. 
Maar het gaat niet om een algemene schuld, het gaat om anderen die precies 
bij mij (ons) in de schuld staan. Dat is heel duidelijk uit de Duitse vertaling: 
“unsern Schuldigen”. Ook in het Frans “à nos débiteurs” is het zo. Heel 
duidelijk is dat ook in een bepaalde Engelse vertaling: “as we forgive those 
who trespass against us”.  
 
Ten vierde: Het woord voor ‘bekoring’, ‘verzoeking’ of ‘beproeving’. Het 
Griekse grondwoord betekent eigenlijk ‘uittesten’. De woorden ‘bekoring’ en 
‘beproeving’ houden in dat we ons moeten weren tegen verleidingen en 
verlokkingen (ze liggen dus dicht tegen het begrip zonde aan), terwijl het 
woord beproeving neutraler is: meer in de sfeer ligt van: je moet een keuze 
maken, je moet kleur bekennen. Je moet laten zien waar je precies staat.  
 
Ten vijfde: Verlos ons van de boze c.q. het kwaad c.q. de duivel. Volgens de 
exegeten moeten we hier niet aan het kwaad in het algemeen denken (aan 
dat wat ons allemaal kan overkomen, zoals ziekten, natuurrampen en 
oorlogsgeweld), maar het gaat er hier om, dat we verlost worden van alle 
kwade machten en impulsen die ons ertoe zouden kunnen brengen om in 
zonde te vervallen.  
 
Tenslotte: De lofprijzing ontbreekt in sommige vertalingen. 
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8. Het Onze Vader in verschillende buitenlandse talen 
 
Het Onze Vader is vertaald in minstens 1697 verschillende talen.  

 
In de Onze Vaderkerk in Jeruzalem zijn 
wanden met keramiektegels aan- gebracht, 
waarop het Onze Vader is afgebeeld in vele 
talen. Tijdens de diensten over het Onze 
Vader zal het gebed van de Heer telkens 
door een van onze eigen gemeenteleden 
gebeden worden in zijn of haar eigen 
moedertaal. 
 

 
Arabisch 
 

 
 
 
Aramees 
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Duits 
Vater Unser im Himmel,  
geheiligt werde dein Name, 
Dein Reich komme,  
dein Wille geschehe,  
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,   
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft   
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen  
 
Engels 
Our Father who art in heaven,  
hallowed be thy name. 
Thy kingdom come,  
Thy will be done  
on earth as it is in heaven. 
Give us this day our daily bread. 
And forgive us our debts  
as we also have forgiven our debtors. 
And lead us not into temptation,  
but deliver us from evil. 
For Thine is the kingdom  
and the power and the glory for ever. Amen 
 
Frans 
Notre Père qui est aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié. 
Que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite  
sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien. 
Remets-nous nos dettes,  
comme nous avons remis leurs dettes  
à ceux qui nous doivent. 
Et ne nous induis point en tentation,  
mais délivre nous du mal. 
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,  
la puissance et la gloire, éternellement. Amen. 
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Fries 
Us Heit yn 'e Himel,  
lit jo namme hillige wurde, 
lit jo keninkryk komme,  
lit jo wil dien wurde op ierde  
likegoed as yn 'e himel. 
Jou ús hjoed ús deistrich brea  
en ferjou ús ús skulden,  
sa't wy ús skuldners ek ferjûn hawwe; 
en lit ús net yn fersiking komme,  
mar ferlos ús fan ’e kwearde.  Amen!  
 

  
 
Hebreeuws 
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Hongaars 
Mi Atyánk ki vagy a mennyekben,   
szenteltessék meg a te neved, 
 jöjjön el a te országod,  
legyen meg a te akaratod,  
mint a mennyben, úgy a földön is; 
a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, 
és bocsásd meg a mi vétkeinket,  
miképpen mi is megbocsátunk azoknak  
akik ellenünk vétkeztek; 
és ne vigy minket kisértésbe, 
de szabadits  meg a gonosztól;  
mert tied az ország, és a hatalom és a dicsöség  
mindörökké. Ámen.  
  
Indonesisch 
Bapa kami jang disurga, dipermuliakanlah kiranka Namamu, Datanglah 
keradjaanmu, djadilah kehendakmu  seperti disurga, demikian djuga diatas 
bumi Berihlah kami pada hari ini makanan kami yang setjukupnja  Dan 
ampunilah kiranja kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini 
sudah mengampuni orang jang berkesalahkan kepada kami; Dan djanganlah 
membawa kami kepada pentjobaan, melainkan lepaskan kami daripada jang 
djahat. Karena Engkaulah jang empunja keradjaan dan kuasa dan kemuliaan  
sampai selama-lamanja. Amin.  
 
 
Japans 
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Keltisch 
 

 
 
Kölsch 
Papa, Vatter, wo Do och bes,  
Dinge Name welle mer iehre. Din Rich soll wahße. 
Wie Do et wells, su soll et jon üvverall, wo Do bes. 
Här, jevv uns doch, wat mer alledags nüdig han. 
Verjevv uns all dat, wat meer om Kervholz han,  
su wie meer denne verjevve, die uns levve soor maache. 
Un loß kein Düvelei üvver uns Maach krije, nä maach uns frei. 
Ding es et Rich, Ding es de kraff,  
Ding es alle Herrlichkeit vun Anfang bes en alle Iewigkeit.  
Amen 
 
Latijn 
Pater noster, qui es in caelis.  
Sanctificetur nomen tuum  
Adveniat regnum tuum.  
Fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.  
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie. 
Et dimitte nobis debita nostra,  
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. 
Et ne nos inducas in temptationem,  
sed libera nos a malo.  
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Papiaments 
Nos Tata, ku ta na shelu, bo nòmber sea santifiká; Laga bo reino bini; bo 
boluntat sea hasí na tera meskos ku na shelu. Duna nos awe nos pan di kada 
dia; I pordoná nos nos faltanan meskos ku nos ta pordoná esnan ku a falta ku 
nos; I no laga nos kai den tentashon, ma libra nos di e malbado. Amèn. 
 
Pools  
Ojcze nasz, któryś jest w niebie.Święć się imię Twoje,  
przyjdź królestwo Twoje,Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. 
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj  
I odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom 
I nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego  
Albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen 
 
Russisch 

 
 
Zuid-Afrikaans 
Ons Vader wat in die hemel is,  
laat u Naam geheilig word. 
Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied,  
soos in die hemel net so ook op die aarde. 
Geef ons vandag ons daaglikse brood; 
En vergeef ons ons skulde,  
soos ons ook ons skuldenaars vergewe. 
En lei ons nie in versoeking nie,  
maar verlos ons van die Bose. 
Want aan U behoort die koninkryk  
en die krag en die heerlikheid  
tot in eewigheid, Amen.  
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9. Jezus heeft zelf het Onze Vader geleefd 
 
 

In zijn commentaar op het Onze Vader zegt de 
kerkvader Tertullianus, die leefde van 160-230, 
dat dit gebed als het ware in een notendop het 
hele leven van de Heer bevat.  
 
Jezus heeft het Onze Vader niet alleen 
uitgesproken om het zijn leerlingen te leren, Hij 
heeft er ook zelf geheel en al uit gelééfd en de 
woorden er van dóórleefd. Jezus heeft ons als 
geen ander de heiliging van de Naam voor 
geleefd. Jezus heeft ons als geen ander de komst 
van het Koninkrijk voor geleefd. Jezus heeft ons 
als geen ander de wil van de Vader getoond. Hij 
heeft ons het brood des levens gegeven, dat Hij 
zelf is. Hij heeft ons vergeving en verzoening 
bereid door onze schuld te dragen op het kruis. In 

de hof van Getsemane bidt Jezus tot zijn Vader met woorden die we 
terugvinden in het Onze Vader. En zó - al biddend - ontvangt Hij kracht van 
omhoog om de weg die voor Hem ligt te gaan.  
 
Hij is bang voor wat komen gaat. In zijn angst vraagt Jezus zijn leerlingen om 
samen met hem te waken en te bidden. “Bid dat jullie niet in verzoeking 
(nieuwe vertaling: beproeving) komen”. En: “Vader, als U het wilt neem dan 
deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat U wilt gebeuren: 
Uw wil geschiede.”  
 
In zijn kruis en opstanding is ons de kracht en de heerlijkheid Gods geopen-
baard, waarop we vol vreugde 'amen' mogen zeggen. Jezus heeft zelf altijd 
weer opnieuw zijn kracht gevonden in het gebed, dat Hem bemoediging en 
kracht schonk. Niet alleen in Getsemane, de hof der Olijven, maar ook bij 
andere gelegenheden. Als hij moe was van alle mensen om Hem heen ging 
Hij in gebed. Als Hij nieuwe inspiratie nodig had trok Hij zich terug in de 
binnenkamer om alleen te zijn met Zijn God. Zijn leerlingen hebben dat 
gezien en vroegen Hem: Heer, Leer ons bidden. En Jezus leerde hen bidden. 
En in hun voetspoor ook ons.  
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10. Uitleg uit: Luthers kleine Catechismus (1529) 
 
        
Vraag: Onze Vader in de hemel, wat betekent dat?  
Antwoord: God wil ons daarmee verlokken, dat wij zullen geloven dat God 
onze echte Vader is en wij zijn echte kinderen zijn, opdat we getroost en vol 
vertrouwen bidden zoals lieve kinderen tot hun lieve Vader. 
        
Vraag; Uw naam worde geheiligd, wat betekent dat?  
Antwoord: Gods naam is weliswaar op zichzelf al heilig, maar wij bidden in 
deze bede dat Gods naam ook door ons geheiligd wordt. Hoe? Waar het 
Woord van God zuiver gepredikt wordt en wij ook heilig, als Gods kinderen 
leven. Daartoe helpe ons de lieve Vader in de hemel. Wie echter anders 
spreekt en anders leeft dan het Woord van God verlangt, ontheiligt onder ons 
de naam van God. Moge de hemelse Vader ons daarvoor behoeden. 
 
Vraag: Uw Koninkrijk kome. Wat betekent dat?  
 
Antwoord: Gods Rijk komt er natuurlijk ook wel zonder ons gebed, maar we 
bidden, dat het Koninkrijk ook tot ons mag komen. Hoe? Als de hemelse 
Vader ons zijn heilige Geest geeft, zodat we zijn heilig Woord door Gods 
genade geloven en er ook naar leven in tijd en eeuwigheid. Uw wil geschiede 
in de hemel als ook op aarde. Wat betekent dat?  

Gods goede genadige wil 
geschiedt ook zonder ons 
gebed, maar wij bidden in 
deze bede, dat Gods wil ook 
aan ons geschiedt. Hoe? Dat 
gebeurt als God elke boze 
raadslag en elke boze wil 
breekt - de duivel - de wereld 
en ons boze vlees - die 
Gods naam niet heiligt en 
zijn rijk verhindert.  
God sterkt ons en houdt ons 
vast in zijn Heilig Woord en 
schenkt ons geloof tot aan 
het eind van ons leven. Dat 
is zijn goede en genadige 
wil. 
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Vraag: Geef ons heden ons dagelijks brood. Wat betekent dat?  
Antwoord: God geeft ons het dagelijks brood natuurlijk ook zonder ons gebed 
en ook aan boze mensen. Maar wij bidden in deze bede, dat wij God 
erkentelijk zijn en dat wij ons dagelijks brood onder dankzegging ontvangen. 
Wat is ons dagelijks brood? Alles wat ons lichaam nodig heeft om te kunnen 
leven: eten, drinken, kleding, schoeisel, huis en hof, akker en vee, geld en 
goed, vrome echtelieden, vrome kinderen, vrome gedienstigen, vrome en 
trouwe opperherders, een goede regering, goed weer, vrede, gezondheid, 
tucht, eer, goede vrienden en buren.  
         
Vraag: En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze 
schuldenaren. Wat betekent dat?  
 
Antwoord: Wij bidden in deze bede, dat de hemelse Vader onze zonden niet 
aanziet en God zal dat doen, ofschoon wij het niet waard zijn en het ook niet 
hebben verdiend. Maar God wil ons alles uit genade schenken, hoewel wij 
dagelijks veel zondigen en niets dan straf verdienen. Zo willen wij ook zelf 
van harte vergeven wie tegen ons gezondigd hebben. 
 
Vraag: En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze: wat 
betekent dat?  
 
Antwoord: God brengt niemand in verzoeking, maar we bidden in deze bede, 
dat God ons bewaart, opdat we niet door de duivel, de wereld en ons eigen 
boze vlees bedrogen worden en in ongeloof, wantrouwen en vertwijfeling 
gevoerd worden of in andere grote schande en laster. En als we dan toch met 
aanvechtingen leven moeten, dat we uiteindelijk overwinnen en de zege 
behalen. We bidden dat onze hemelse Vader lijf en ziel, goed en eer van de 
boze verlost en ons uiteindelijk, in ons laatste uur een zalig sterven geeft en 
ons in zijn genade uit dit jammerdal tot zich neemt in de hemel.        
               
Vraag; Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in 
eeuwigheid. Amen.  Wat betekent dat?  
 
Antwoord: Dat ik zeker weten mag dat onze hemelse Vader deze beden 
graag hoort en verhoort. Want Hijzelf heeft ons geboden zo te bidden, en Hij 
heeft ons beloofd, dat hij ons gebed verhoort. Amen, dat betekent: Ja, ja, zo 
zal het zijn.  
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11. De Heidelbergsche Catechismus over het Onze Vader 

 
ZONDAG 45  
 
Vr.116. Waarom is het gebed voor Christenen nodig?  Antw. Daarom dat het het 
voornaamste stuk der dankbaarheid is,die God van ons vordert, en dat God Zijn genade 
en den Heiligen Geest alleen aan diegenen geven wil, die Hem met hartelijke zuchten 
zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken.  
 
Vr.117. Wat behoort tot zulk een gebed, dat Gode aangenaam is en van Hem verhoord 
wordt? Antw. Eerst dat wij alleen den enigen waren God, Die Zich in Zijn Woord ons 
geopenbaard heeft, om al hetgeen dat Hij ons geboden heeft te bidden, van harte 
aanroepen. Ten andere dat wij onzen nood en ellendigheid recht en grondig kennen, 
opdat wij ons voor het aangezicht Zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij 
dezen vasten grond hebben dat Hij ons gebed, niettegenstaande wij zulks onwaardig zijn, 
om des Heeren Christus' wil zekerlijk wil verhoren, zoals Hij ons in Zijn Woord beloofd 
heeft. 
 
Vr.118. Wat heeft ons God bevolen van Hem te bidden? Antw. Alle geestelijke en 
lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat Hij ons 
Zelf geleerd heeft.  
 
Vr.119. Hoe luidt dat gebed? Antw.  Onze Vader, Die in de hemelen zijt. 1. Uw Naam 
worde geheiligd. 2. Uw Koninkrijk kome. 3. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook 
op de aarde. 4. Geef ons heden ons dagelijks brood. 5. En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 6. 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.  

ZONDAG 46 
Vr.120. Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken: Onze Vader? 
Antw. Opdat Hij van stonden aan, in het begin onzes gebeds, in ons de kinderlijke vreze 
en toevoorzicht tot God verwekke, welke beide de grond onzes gebeds zijn, namelijk, dat 
God onze Vader door Christus geworden is, en dat Hij ons veel minder afslaan zal 
hetgeen dat wij Hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen 
ontzeggen.  
 
Vr.121. Waarom wordt hierbij gevoegd: Die in de hemelen zijt? Antw. Opdat wij van de 
hemelse majesteit Gods niet aards gedenken, en van Zijn almachtigheid alle nooddruft 
des lichaams en der ziel verwachten.  

ZONDAG 47 
Vr.122. Welke is de eerste bede? Antw. Uw Naam worde geheiligd. Dat is: Geef ons 
eerstelijk dat wij U recht kennen, en U in al Uw werken, in welke Uw almachtigheid, 
wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, 
roemen en prijzen; daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken, alzo 
schikken en richten, dat Uw Naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen 
worde.  
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ZONDAG 48 
Vr.123. Welke is de tweede bede? Antw. Uw Koninkrijk kome. Dat is: Regeer ons alzo 
door Uw Woord en Uw Geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen; 
bewaar en vermeerder Uw Kerk; verstoor de werken des duivels en alle heerschappij, 
welke zich tegen U verheft, mitsgaders alle boze raadslagen, die tegen Uw heilig Woord 
bedacht worden; totdat de volkomenheid Uws Rijks kome, waarin Gij alles zult zijn in allen.  

ZONDAG 49 
Vr.124. Welke is de derde bede? Antw. Uw wil geschiede gelijk in den hemel, alzo ook op 
de aarde. Dat is: Geef dat wij en alle mensen onzen eigen wil verzaken, en Uw wil, die 
alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn; opdat alzo een iegelijk zijn 
ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk moge bedienen en uitvoeren, als de engelen 
in den hemel doen.  
 
ZONDAG 50  
Vr.125. Welke is de vierde bede? Antw. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is: Wil 
ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen , opdat wij daardoor erkennen dat Gij de 
enige Oorsprong alles goeds zijt, en dat noch onze zorg en arbeid, noch Uw gaven, 
zonder Uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen 
aftrekken en op U alleen stellen.  

ZONDAG 51 
Vr.126. Welke is de vijfde bede? Antw. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven 
onzen schuldenaren. Dat is: Wil ons, armen zondaren, al onze misdaden, en ook de 
boosheid, die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen, gelijk 
wij ook dit getuigenis Uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onzen 
naaste van harte te vergeven.  

ZONDAG 52 
Vr.127. Welke is de zesde bede? Antw. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van 
den boze. Dat is: Dewijl wij van onszelven zo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden 
kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, 
niet ophouden ons aan te vechten; zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht 
Uws Heiligen Geestes, opdat wij in dezen geestelijken strijd niet onderliggen, maar altijd 
sterken wederstand doen, totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden.  
 
Vr.128. Hoe besluit gij uw gebed? Antw. Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is: Zulks alles bidden wij van U, daarom, dat Gij, als 
onze Koning en aller dingen machtig, ons alles goeds te geven den wil en het vermogen 
hebt, en dat alles, opdat daardoor niet wij, maar Uw heilige Naam eeuwiglijk geprezen 
worde.  
 
Vr.129. Wat beduidt het woordeken: Amen?  Antw. Amen wil zeggen: Het zal waar en 
zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord, dan ik in mijn hart gevoel 
dat ik zulks van Hem begeer.   

 
 
 
 
 
 

- 26 - 



 

 

12 Het Amida, het Kaddisjgebed en het Onze Vader 
 
In het Onze Vader vinden we onmiskenbaar trekken van de Synagogale 
liturgie. De opbouw van het Onze Vader correspondeert met de ideale 
opbouw van het joodse gebed. Het Amida (Achttiengebed) spreekt twee maal 
over Onze Vader. “Doe ons omkeren, Onze Vader tot Uw Tora en breng ons 
nader, Onze Koning, tot uw dienst”. “Vergeef ons, Vader want wij schoten 
tekort, scheld ons kwijt onze Koning, want wij misdreven.” In het traktaat 
Avot, het oudste en belangrijkste traktaat van de Misjna lezen we: “Wees 
sterk en volbreng de wil van uw Vader die in de hemelen is (Avot 5:23). In het 
Onze Vader vinden we ook trekken terug van het Kaddisjgebed. 
Overeenkomstig zijn de bede om de heiliging van Gods grote naam, om de 
vestiging van Gods koninkrijk. De heiliging van de naam (Kiddoesj hasjem) 
heeft in joodse ogen vooral te maken met hoe je leeft. Wie trouw blijft aan 
Gods wil, heiligt Gods naam. De tekst van het Kaddisj-gebed is als volgt: 
 
 Verheven en geheiligd worde Zijn grote naam in de wereld, 
 die Hij heeft geschapen volgens Zijn wil. 
 Moge Hij Zijn koninkrijk vestigen in Uw leven en in Uw dagen  
 en in het leven van het hele huis Israël. Snel en in nabije tijd.  
 Moge Zijn grote naam geprezen zijn voor altijd en eeuwig. 
 Gezegend en geprezen, verheerlijkt en verheven, gehuldigd en geëerd 
 verhoogd en geloofd zij de Naam van de Heilige, 
 gezegend zij Hij boven alle zegening en lofzang, prijs en troost  
 die in de wereld kunnen worden uitgezegd, en zeg daarop: Amen. 
 Mogen de gebeden en smekingen van het huis Israël  
 aangenomen worden door hun Vader in de hemel, en zeg daarop: Amen. 
 Moge er overvloedig vrede van de hemel komen  
 en leven voor ons en heel Israël, en zeg daarop: Amen.   
 Moge Hij die vrede maakt in Zijn hoge hemelen 
 vrede maken voor ons en heel Israël en zeg daarop: Amen. 
 

Dit gebed heeft in verschillende versies een centrale plaats in de Joodse 
liturgie. Vooral bij rouwdiensten speelt het een belangrijke rol. Kinderen 
zeggen het als een van hun ouders overleden is. De centrale bede is: “Moge 
Zijn grote naam geprezen zijn voor altijd en eeuwig.” Deze lofprijzing vinden 
we ook in Psalm 113:2, bij de profeet Daniël (2:20), in Job 1:21 en in het 
gebed van David (I Kronieken 29:10). Alleen op Jom Kippur (de Grote 
Verzoendag) werd de naam van God in de tempel uitgesproken. Het volk 
antwoordde daarop: “Geprezen zij de naam van de glorie van Zijn Koninkrijk 
voor altijd en eeuwig”. In deze gezamenlijke lofprijzing is de vreugde over de 
heerlijkheid van de schepping verbonden met een verlangend uitzien naar de 
vervolmaking van de schepping: de realisering van Gods Koningschap.  
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13. Het Avinoe Malkenu , een Joods Onze Vader  

 
Avinoe Malkenoe is een beurtzang tussen voorzanger en gemeente, die 
alleen op de Hoge Feestdagen, Nieuwjaar en Grote Verzoendag, een aantal 
keren gezongen wordt. Het is een gebed om Gods hulp voor de 
gemeenschap en het hele joodse volk. De zinnen benaderen God zowel als 
Vader en als Koning, twee elkaar aanvullende aspecten in de relatie tussen 
God en de mens waar een evenwicht gezocht wordt tussen de intimiteit van 
de Vader en het ontzag voor de Koning. Dat de Vader altijd het eerst 
genoemd wordt zegt iets over de relatie tussen de Jood en zijn God.  
 
Onze Vader, onze Koning, wij schoten tekort voor uw aangezicht. 
Onze Vader, onze Koning, wij hebben geen die ons regeert dan U. 
Onze Vader, onze Koning, wees met ons, terwille van uw naam, die wij dragen. 
Onze Vader, onze Koning, laat het nieuwe jaar voor ons een goed jaar worden. 
Onze Vader, onze Koning, elk besluit, dat hard en zwaar voor ons zou zijn om het te ondergaan, 
vernietig dat, neen, laat het niet over ons uitgesproken worden. 
Onze Vader, onze Koning, laat ophouden elke beschikking over ziekte, over oorlog, over 
hongersnood, die tegen ons zou uitgesproken zijn. 
Onze Vader, onze Koning, vergeef ons en scheld ons kwijt, wat wij verkeerd deden. 
Onze Vader, onze Koning, voer ons terug in een volledige algehele terugkeer tot U. 
Onze Vader, onze Koning, geef een algehele genezing aan de zieken van uw volk. 
Onze Vader, onze Koning, vermeld onze naam ten goede. 
Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in in het boek van een goed leven. 
Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in in het boek van verlossing en hulp. 

  Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in in het boek, waarin een goede beschikking valt over de 
mogelijkheid ons in leven te houden. 
Onze Vader, onze Koning, laat wat wij goed deden voor ons opgetekend blijven. 
Onze Vader, onze Koning, schrijf ons in in het boek van vergeving en kwijtschelding. 
Onze Vader, onze Koning, laat er spoedig hulp voor ons ontstaan. 
Onze Vader, onze Koning, geef Israël uw volk zijn glorie. 
Onze Vader, onze Koning, vul ons handen met uw rijke gaven. 
Onze Vader, onze Koning, hoor naar onze stem, wees ons een bescherming, schenk ons uw 
liefde. 
Onze Vader, onze Koning, aanvaard ons gebed in liefde en laten de woorden van ons gebed uw 
wil zijn. 
Onze Vader, onze Koning,  open de poorten van de hemel, opdat ons gebed er moge doordringen. 
Onze Vader, onze Koning, denk er toch aan, dat wij alleen maar stof zijn. 
Onze Vader, onze Koning, laat ons niet onverhoord van U gaan. 
Onze Vader, onze Koning, moge dit uur een uur zijn, waarin uw liefde en uw welwillendheid waken 
over ons. 
Onze Vader, onze Koning, ontferm U over ons en over onze kleine kinderen. 
Onze Vader, onze Koning, doe het terwille van die vermoord werden, omdat ze de eenheid van uw 
naam verkondigden en als martelaren stierven. 
Onze Vader, onze Koning, doe het om uwentwil, indien niet om de onze  
Onze Vader, onze Koning, doe het om uw liefde, die zo groot is. 
Onze Vader, onze Koning, wees ons genadig, verhoor ons,  wij hebben geen daden, waarop wij 
ons beroepen kunnen, maar toch, laat uw recht, dat Gij spreekt over ons,  de mildheid kennen van 
uw trouw, ja wil ons helpen. 

  

 

 
- 28 - 



 

 

14. Birkat hakohaniem: de priesterzegen 
 
De Birkat Hakohaniem, de priesterzegen, is nu het voorlaatste deel in het 
achttiengebed, de Amida, dat staande gezegd wordt tijdens de 
Sjabbatochtenddienst. In de tijd van de tempel in Jeroesjalajiem werd deze 
tekst ook al uitgesproken door de dienstdoende priester als individuele zegen 
voor elk mens aanwezig. Aan deze zegen gaat in de bijbel vooraf: “Adonai 
sprak tegen Mosjé en zei: ‘Zeg tegen Aharon en zijn zonen dat zij op deze 
wijze de kinderen van Israël zullen zegenen.” Dan volgt de zegen die dan 
gevolgd wordt door de bevestiging: “Zo zullen zij mijn naam op de kinderen 
van Israël leggen en Ik zal hen zegenen.”  

 
Onze God en God van onze voorouders, 
Zegen ons met de drievoudige zegen uit de Tora, 
die werd opgeschreven door Uw dienaar Mosjé:  
Moge de Eeuwige je zegenen en beschermen.    
Moge dit Zijn wil zijn. 
Moge de Eeuwige Zijn licht over je laten stralen 
en je liefde geven.       
Moge dit Zijn wil zijn. 
Moge de Eeuwige altijd bij je zijn 
en je met vrede omgeven.      
Moge dit Zijn wil zijn.       Bemidbar (Numeri) 
6:24-26. 
 

 
15. Joden bidden ook (een) Onze Vader  
 
door Jochanan Belinfante 

 
Joden praten over het algemeen niet makkelijk om over God en geloof. We 
spreken liever tot God als blijk van vreugde en dankbaarheid wanneer iets 
goeds in hun leven gebeurt. Of als uiting van boosheid en wanhoop wanneer 
wij getroffen worden door moeilijkheden. Als ons wordt gevraagd wat wij 
geloven hebben we sterk de neiging om te zeggen: “Ga eens mee naar sjoel 
(synagoge), kom de Sederavond meemaken (dat is de 1ste avond van 
Pesach). Proef de Eeuwige en ervaar dat Hij goed is!'” Protesteren tegen 
Gods handelen is in wezen niets anders dan vertrouwen in Hem uitspreken. 
Wij kunnen niet begrijpen en niet aanvaarden, dat Hij niet altijd rechtvaardig 
en goed is. Desondanks hebben onze voorouders hun bestaan altijd op hun 
godsvertrouwen gebouwd en wij volgen hun voorbeeld, ongeacht al onze 
vragen. Wij kunnen en willen niet anders. Immers, als de joodse gemeen- 
schap het lichaam van het Jodendom is, dan is de godsdienst de ziel ervan 
en als de mitswot (goede daden) het lichaam van het joodse leven zijn, dan 
vormen de gebeden de ziel ervan. 
 

- 29 - 



 

 

Het christelijke Onze Vader is naar vorm en inhoud niet zo uniek als velen 
denken. Twee christelijke theologen, Julius Wellhausen (1844-1918) en Adolf 
von Harnack (1851-1930) hebben reeds in het begin van de vorige eeuw 
gesteld, dat ook het Onze Vader Joodse voorbeelden volgt. We zouden met 
gebruikmaking van joodse bronnen uit de tijd van Jezus heel goed dezelfde 
onze Vadertekst kunnen samenstellen, die Matteüs uit de mond van Jezus 
optekende. Het unieke karakter van dit gebed bestaat eerder in zijn 
compactheid dan in de vorm en inhoud ervan. Joshua ben Josef (Jezus) 
gebruikte woorden uit de joodse gebedstraditie en als zodanig is het een 
joods gebed. Het christelijke Onze Vader bestaat uit woorden van Jezus en 
als zodanig is het voor christenen een christelijk gebed. De typering van dit 
gebed als een joods-christelijk gebed is daarom goed op z'n plaats. Dit gebed 
‘Avinoe – onze Vader’, geeft de kern van het geloofsgoed van de joodse 
Jezus weer, waarin meer gebeden met Avinoe beginnen. De joodse geleerde 
Pinchas Lapide verwoordt deze kern in zeven grondstellingen: 1. Het enig en 
uniek zijn van de Schepper – God. 2. Zijn vaderschap van alle 
mensenkinderen. 3. Het vaste vertrouwen op Gods toekomstige 
alleenheerschappij. 4. De Messiaanse hoop op de voleinding van het heil. 5. 
De onvoorwaardelijke onderwerping aan de wil Gods. 6 De vergeving der 
zonden op aarde en in de hemel. 7. De beklemtoning van het feit dat de 
mens is aangewezen op Gods almacht.  
 
Naar de vorm bestaat het Onze Vader uit vier delen: 1. De aanspraak. (Mat. 
6:9a) Onze Vader, die in de hemelen zijt. 2. De drie 'Gij'-beden. (Mat. 6:9b-
10) Uw naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk 
in de hemel alzo ook op de aarde. 3. De vier 'wij'-beden. (Mat. 6:11-13a) Geef 
ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij 
vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons 
van de boze. 4. De lofprijzing. (Mat. 6:13b) [Want Uwer is het Koninkrijk en de 
kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen]. Deze lofprijzing is 
ontleend aan 1 Kron. 29,11 en komt al in de 2e eeuw voor. 1 Kron. 29,11-18 
zou als het prototype kunnen gelden voor wat nu het Onze Vader heet, zowel 
qua vorm als inhoud. In zijn afscheidsrede (Deut. 32:6) spreekt Mosjé al over 
God: ‘Is Hij niet je Vader die jou heeft verwekt?’ In diverse psalmen, wordt 
God als onze ‘Vader’ omschreven. Ook Jesaja ( 63:16) en Jeremia (3:4) 
noemen God Vader. De term ‘Onze Vader die is in de hemel’ is sinds 
mensenheugenis een veel voorkomend begin van joodse gebeden. Van 
Rabbi Akiva stamt de tekst die smeekte om het einde van een droogte- 
periode en die begint met: ‘Onze Vader, onze Koning, wij hebben geen 
koning buiten U’. In dit gebed erkent de gemeente tekort geschoten te zijn. 
Avinoe Malkenoe is het grote smeekgebed dat op de Hoge Feestdagen 
meermalen gezongen wordt.  
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Men dient te waken voor een monopoliserende werking van HET in Het Onze 
Vader om het gevaar te voorkomen dat Jezus - en dus ook zijn woorden - 
ongewild van zijn joodse wortels wordt afgesneden. Onder geen beding 
mogen we Jezus van zijn joodse wortels losmaken. Volgens Johannes zei 
Jezus: “Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het 
heil is uit de Joden” (Joh. 4:22). 
 
 
16. Enkele teksten over bidden 
 
David: Heer, u roep ik aan, kom mij te hulp. Luister naar mij nu ik tot u roep. Laat mijn gebed voor u zijn als 
reukwerk. Mijn geheven handen als een avondoffer. Ps 141:1-2 
 
Jabes:  Zegen mij. Maak mijn grondgebied groot. En bescherm me tegen het kwaad zodat ik geen pijn hoef 
te lijden. God gaf hem wat hij gevraagd had. 1 Kron. 4:10. 
 
Hanna bracht Samuel naar Eli en zei: “Neem me niet kwalijk, heer, zowaar u leeft, ik ben de vrouw die 
destijds hier bij u tot de Heer heeft gebeden. Om deze zoon heb ik gebeden en de Heer heeft mij gegeven 
waar ik om heb gevraagd. Nu geef ik hem op mijn beurt aan de Heer voor alle dagen die hem gegeven zijn” . 
Toen knielde Eli voor God en Hanna bad: “Nu juicht mijn hart, dankzij de Heer”. 1 Sam.1:25-2:1. 

 
Hizkia werd doodziek. De profeet Jesaja kwam en zei: “Dit zegt de Heer: Maak je laatste wilsbeschikking op, 
want je sterft, je zult niet meer beter worden.” Hizkia keerde zijn gezicht naar de muur en bad: Heer, ik 
smeek u, neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht  en 
steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen ”. Daarbij stortte hij bittere tranen. 2 Kon. 20:2-4. 
 
Jezus zeI: “Ik zeg jullie: vraag en er zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je 
worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangten wie zoekt vindt en voor wie klopt zal worden  
opengedaan”. Luc. 11: 9-10. 
 
Matteüs: Wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars, die graag in de synagoge en op elke 
straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 
Maar als jullie bidden trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader die in het verborgene is. En 
jullie Vader die in het verborgene ziet je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voort 
prevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 
Doe hen niet na.Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen”. Mt 6:5-9. 
 
Lucas vertelt, dat Jezus eens aan het bidden was. En toen hij zijn gebed beëindigd had, zei één van zijn 
leerlingen tegen hem: “Heer, leer ons bidden”. Luc. 11:1. 
 
Marcus: “Ze kwamen bij een olijfgaard, die Gethsemane heette. En hij zei tegen zijn leerlingen:“Blijven jullie 
hier zitten, terwijl ik ga  bidden”. Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hen: “Ik voel me 
dodelijk bedroefd, blijf hier waken ”. Hij liep nog een stukje  verder, liet zich toen  op de grond vallen en 
bad:“Abba, Vader, voor u is  alles mogelijk.Neem deze beker van mij weg.Maar laat niet gebeuren wat ik wil, 
maar wat u wilt”. Marc.14:32,34,36. 
 
Paulus zegt:“De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat wij in ons gebed tegen God 
moeten zeggen. Maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten”. Rom. 8:26. 
 
Johannes schrijft op Padmos: “Toen kwam er een andere engel, die met een gouden wierookschaal bij het 
altaar ging staan. Hij kreeg een grot hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te 
offeren, samen met  de gebeden van alle heiligen. De rook van de wierook steeg mét de gebeden van de 
heiligen uit de hand van de engel op naar God”. Openb. 8:3-4 
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