
OVERDENKING 
 

Heer, Leer ons bidden zeggen de leerlingen tegen Jezus. Bidden, hoe doe 

je dat? Welke woorden gebruik je, waar begin je? 
 

Jezus begint met God Vader te noemen. Onze Vader. Het Aramese woord 
dat hij gebruikt Abba brengt een ongekend vertrouwelijke en intieme band 

tot uitdrukking. Jezus spreekt God aan als de Nabije. Hij spreekt God niet 
alleen aan als zijn eigen Vader maar als die van alle mensen.  

 
Daarbij is het echt van belang dat we ons realiseren dat in de joodse 

traditie het woord dat bij 'vader' hoort niet 'kind' is, maar 'zoon' of 
'dochter'. Het gaat hier nadrukkelijk niet om een afhankelijke relatie als 

die tussen een ouder en een jong, afhankelijk en nog onmondig kind. Een 
zoon of dochter is iemand die op de vader lijkt, in wie je het beeld van de 

vader terugvindt, in wie zijn karaktertrekken terugkomen.  
 

Het volk Israël wordt in de Bijbel door God ook regelmatig aangesproken 

als 'Mijn zoon'. En de uitdrukking zoon van of dochter van wordt in de 
Bijbel vaker gebruikt. Een vredelievend man wordt bijvoorbeeld een zoon 

van vrede genoemd. Wanneer wij God aanspreken als onze Vader zeggen 
wij dus eigenlijk iets over onze eigen afkomst en bestemming. Met deze 

woorden spreken we uit dat wij graag op Hem willen lijken en dat is geen 
vrijblijvende zaak. Bidden is nooit vrijblijvends. Als je bidt neem je iets op 

je.  
 

De eerste bedes van het Onze Vader gaan niet over ons en wat wij 
allemaal zouden kunnen wensen, maar zijn gericht op God: Laat uw naam 

geheiligd worden en laat Uw koninkrijk komen. Zij zetten de toon van het 
gebed. Pas als dat gezegd is volgen er drie bedes die beginnen met alles 

wat wij willen dat aan ons geschiedt: geef ons, vergeef ons, breng ons 
niet in beproeving... 

 

Bidden betekent iets op je nemen, dat klinkt misschien heel zwaar. Al snel 
denken we dan vooral aan een last, iets dat je leven moeilijker maakt. Als 

je gelooft dan moet je, dan hoor je, dan wordt van je verwacht: dat je 
altijd vriendelijk bent, dat je alles kunt vergeven, dat je goed met het 

milieu omgaat,…. vul maar in. Iemand zei laatst tegen me: 'Ik ervaar het 
geloof als iets waar ik ja tegen heb gezegd en dat ik op me heb genomen. 

Maar juist daarin helpt het mij. Het roept me tot de orde als ik dreig te 
belanden in een bui dat het me allemaal niets meer kan schelen en mezelf 

ga beklagen, het wijst me steeds weer terug naar de goede weg. 
 

Laat Uw naam geheiligd worden, Laat Uw koninkrijk komen, die woorden 
die beginnen bij God kunnen ons helpen. Z bepalen ons bij een perspectief 

dat we zelf vaak uit het oog dreigen te verliezen, ze zetten ons in de 
ruimte van Gods bedoeling met het leven. En dat is een bevrijdend 

perspectief.  



Dat kan ons inderdaad verlossen van een al te zeer gefixeerd zijn op 
onszelf, onze eigen zorgen en frustraties.  

 

Voor deze startzondag is de tweede bede eruit gelicht: Uw koninkrijk 
kome en verbonden met het jaarthema van de landelijke kerk:  Van U is 

de toekomst .  
 

Laat uw koninkrijk komen is eigenlijk de meest alomvattende bede die 
mogelijk is. Als je dat zegt, denk je niet alleen aan jezelf en je eigen 

kleine kring, maar aan alle mensen, de hele schepping. Hier spreekt een 
diep verlangen dat eens heel de werkelijkheid waarin wij leven samen 

mag vallen met Gods werkelijkheid en God alles in allen zal zijn.  
 

Maar gaat dat ooit gebeuren? Is daar ook maar iets van te zien? Beroemd 
is de uitspraak van Gerard Reve: Dat koninkrijk van U, weet u wel, wordt 

dat nog wat?! 
 

We zien momenteel wel heel veel dingen gebeuren die deze diepe 

verzuchting doen opkomen. De onmogelijke situatie in Afghanistan. Dat 
mensen daar wilden en willen wegvluchten en nergens welkom zijn, niet in 

de regio en niet in Europa. Geweld en onrecht op zoveel andere plaatsen 
in onze wereld. Het recente klimaatrapport, dat laat zien dat ons heel wat 

meer extreme hitte en overstromingen te wachten staan als we niet 
spoedig ingrijpen. Een kabinetsformatie die maar niet van de grond komt. 

En daarbij de onzekerheid waarin de pandemie ons heeft gestort. Moeten 
we voortaan met dit en mogelijk andere virussen leven, gaan ze nooit 

meer weg? Wat betekent dit? Wat betekent het voor de kerk, voor het 
leven van een geloofsgemeenschap, wat betekent het voor ons als 

Oosterkerk? Grote vragen die je zo angstig en somber kunnen maken dat 
je weinig vertrouwen hebt in de toekomst. Waarom zou je nog bidden om 

de komst van dat koninkrijk van God? 
 

Allereerst: als het koninkrijk van God, of Gods nieuwe wereld, al 

werkelijkheid was, dan zou het ook niet nodig zijn om erom te bidden, dan 
was alles al goed, zoals het moest zijn. En nee, dat is het zeker niet. 

 
Maar er valt nog meer over te zeggen. De kern van het evangelie, de 

goede boodschap die Jezus verkondigt is het nieuws dat het koninkrijk van 
God al aangebroken is, dat het al onder ons is, - en die woorden worden 

dan meestal gevolgd door een oproep: bekeer u en geloof in het 
evangelie! 

 
De theoloog Augustinus zegt ergens dat wij God niet zouden zoeken als 

wij Hem niet al gevonden hadden. Met een variatie daarop zou je kunnen 
zeggen: we zouden niet naar Gods koninkrijk kunnen verlangen, als we 

niet al iets ervaren hadden van datgene waarnaar we verlangen. Zonder 
die ervaring zouden we in het geheel niet weten waarom we zouden 

bidden.  



Dus er moet al iets van waar zijn in onze werkelijkheid, hoe onvolmaakt 
ook. 

 

Zolang wij hier op aarde leven zijn wij onderweg, ieder van ons 
persoonlijk, en de mensheid in haar geheel.  

Wij zijn geen volmaakte mensen, wij vallen nog niet samen met de mens 
naar Gods beeld. Soms zijn we daar heel ver van verwijderd, maar soms 

zijn we ook even heel dichtbij onze bestemming. Kijk om je heen, er 
gebeuren ook hele goede en verheugende dingen. Mensen die elkaar 

helpen zonder er zelf beter van te worden. Mensen die zich inzetten voor 
een betere toekomst van onze aarde, omdat ze daarin geloven. Mensen 

die anderen inspireren. Mensen die je blij kunnen maken gewoon door hoe 
ze zijn. In de vreugde die je dan voelt openbaart zich, dat geloof ik heilig, 

al iets van dat koninkrijk van God. 
 

Dat koninkrijk is aanwezig in het diepe weten dat wij mensen op de een of 
andere manier iets in ons dragen van het liefdevolle beeld waarnaar wij 

geschapen zijn, -en in ons verlangen opnieuw geschapen te worden naar 

dat beeld, ons te bekeren en te geloven in de waarheid van geloof, hoop 
en liefde.  

 
Onder en in dit gebroken en zoekende bestaan gaat een verborgen 

stralende Aanwezigheid schuil, die ons mensen scheppend naar Zich toe 
trekt, om ons om te vormen naar Zijn beeld en gelijkenis. In die 

beweging, in die wording ligt de zin van dit leven en de belofte voor de 
toekomst- hoe wij er verder ook voorstaan. 

 
Dat wij ons daaraan toevertrouwen. 

 
 

 
 


