
 

 
 
In het evangelie van vandaag horen we woorden, die we herkennen, het “Onze Vader”,  woorden 

die  ons aanspreken en  raken: zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan”. 

Ook woorden die ons irriteren. Waarom zegt-ie dat nou op het eind, dat we slecht zijn, dat 

verpest alles. Bedoelt Hij dat echt zo??  

“Heer leer ons bidden”, dat is de vraag waarmee het evangelie begint. De leerlingen vragen het 

wanneer ze Jezus in gebed zien. Hij straalt in zijn gebed kennelijk iets uit, dat hen aantrekt, hun 

verlangen wekt: Heer,  leer ons bidden. Wellicht ook onze vraag. 

Jezus schenkt zijn leerlingen, ons, ‘het Onzevader. “ Vader laat uw naam geheiligd worden, laat 

uw Koningrijk komen”.  

‘Dat Uw Naam worde geheiligd’. Het is geen verzoek om minder grof taal gebruik. “Uw naam”, dat 

is JHWH, de naam die Joden niet uit mogen spreken. JHWH: het betekent zoiets als “Ik ben er,  

wie Ik ook ben”.  “Wie ik ben is geheim, maar Ik ben er, voor jou, voor jullie”.  Daar begint het 

Onzevader mee. Met het verlangen dat Hij aanwezig mag zijn. En dat wij zijn NAAM, heiligen door 

er ook zelf te zijn voor de ander, voor de zorg voor de aarde...  

Die eerste bede draagt het hele gebed. Vervolgens de bede om dagelijks brood, Dat is letterlijk 

brood, maar kan een hand zijn, een blik, een druppel water, woord. En dan de bede om vergeving 

en de bede om het uit te houden in de beproeving, niet te bezwijken. Ik laat  deze bedes voor wat 

ze zijn, zoals Jezus ze zegt zijn: levensvoorwaardelijke gaven,  brood,vergeving, het uithouden in 

de beproeving, en ga door met de parabel over het aankloppen van die vriend bij een vriend in de 

nacht.  

Waarom ineens deze gelijkenis? Dit waarom is te vinden in de liefde voor de woorden waarmee 

deze parabel eindigt: Vraag en je zal gegeven worden, zoek je en je zult vinden, klopt er en er zal 

worden opengedaan. Waarom houden we zo van deze woorden en waarom hebben mensen er 

ook moeite mee? “Die woorden alleen geven mij troost” hoorde ik iemand zeggen. Maar ook: hoe 

lastig is het niet voor veel van ons om hulp te vragen? Soms heeft dat een pijnlijk achtergrond, 

want er zijn vaders en moeders, die hun kinderen een slang geven, als ze om vis vragen.  

Hoe lastig om moeilijk is het om te vragen, om bij iemand aan te kloppen, je nood en je 

kwetsbaarheid te tonen? Hoe groot het verlangen dat vrijmoedig te doen! 

“Ik wil wel vragen, aankloppen, maar ik weet niet wat moet zeggen…zei iemand in een gesprek 

over dit evangelie. En zuchtte erbij. Ik zei: “Je zucht”. Ja zei ze en zuchtte nog dieper en brak en 

ging open…  
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Hoe lang kun je niet blijven lopen met je ziel onder de arm, hoe lang wacht ik met eens naar een 

dokter te gaan. De Abba van Jezus, zijn Vader, kent ons beter dan wij onszelf kennen…bemoedigt 

ons in deze parabel: doe maar, durf het, ga niet, durf te bidden te vragen…. 

De vriend in het verhaal klopt bij zijn aan omdat hij geen eten heeft voor het onverwachte bezoek 

dat hij heeft gekregen…Mooi dat hij zo voor zijn onverwachte ‘gast aan tafel’ opkomt, een 

voorspreker, voorbidder…  

Naar het einde van het verhaal, naar dat lastige versgedeelte, dat maakt dat de bede waarmee 

het evangelie eindigt niet horen:  

Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de 

Vader in de hemel niet de heilige Geest geven aan wie erom vragen.  

We moeten het lezen als spreekwoordelijke overdrijving: als jullie dus met je goede gedrag, met 

je haken en ogen, - en die hebben we toch -  al goede gaven aan je kinderen geeft, zal niet de 

hemelse vader die het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, zijn heilige geest 

aan wie er vragen. Dat is het gebed waarin alle bedes van het Onzevader uitmonden het gebed 

om de Heillige Geest:  

Veni creator spiritus…. 

Kom schepper Geest  

daal tot ons neer,  

houdt bij ons uw intocht Heer, 

 

Gij zijt de gave Gods, gij zijt  

de grote trooster in de tijd, 

Bron waaruit het leven springt 

Liefdevuur dat ons doordringt. 

 

 

 

 

 

 


