
Zo moet je bidden! 
Lucas 11, 1-13; Matteüs 6, 5-13 

 

Op een dag lagen we samen in het gras, Jezus en wij. We hadden net van de heerlijke stoofpot 

gegeten die Salome voor ons had klaargemaakt. Ik wreef over mijn buik. Het gebeurde niet elk dag 

dat er zoveel te eten was. Vaak hadden we nauwelijks genoeg. Maar nu was er zelfs nog over voor 

morgen.  

‘Ik ga God vragen of hij ons nog een keer zo’n stoofpot stuurt’, zei Filippus met zijn ogen dicht. 

Jezus ging lachend overeind zitten en kriebelde Filippus met een lange grasspriet in zijn neus.  

‘Jullie hebben rare ideeën over bidden’, zei hij. ‘Ik zal jullie eens uitleggen hoe je moet bidden.  

Als jullie bidden, moeten jullie niet per se ergens gaan staan waar iedereen je kan zien: in het 

midden van een gebedshuis of op de hoek van de straat. Dan bid je alleen maar om op te vallen. 

De mensen zullen je bewonderen en zeggen: “Wauw, wat een gelovig mens! Kijk die toch eens 

bidden!” Dan heb je een hoop aanzien en hoef je verder niets meer te krijgen. Nee, als jullie 

bidden, moeten jullie een achterkamertje van je huis binnengaan. Je moet de deur achter je 

dichttrekken. Dan kun je bidden tot God, die recht in je hart kijkt. En God zal je hart met vrede 

vullen. 

Je moet als je bidt geen ingewikkelde zinnen en plechtige woorden gebruiken. Zoiets maakt op 

God geen enkele indruk en je gebed zal er niet eerder om verhoord worden. God, jullie vader, 

weet al voordat jullie het hem vragen wat jullie nodig hebben.  

 

Jullie moeten zo bidden: 

 Onze vader in de hemel, 

 wij hopen en wensen dat uw naam heilig mag zijn over de hele aarde, 

 Wij hopen en wensen dat uw droom voor de mensen waar mag worden, 

 op aard en in de hemel. 

 Geef ons wat we vandaag nodig hebben, 

 en vergeef ons onze fouten. 

 Help ons om ook anderen hun fouten te vergeven. 

 Help ons om sterk te zijn en wapen ons tegen het kwaad’. 

 

Toen ging Jezus weer op zijn rug liggen en keek naar de lucht. Wij zwegen en probeerden zijn 

woorden zachtjes uit in ons hoofd. ‘Kun je dan zomaar alles aan God vragen?’ wilde Filippus 

weten. 

‘Natuurlijk!’ lachte Jezus. ‘Als je vriend je midden in de nacht komt vragen om brood dat hij 

dringend nodig heeft, ga jij dan zeggen: nee hoor, ik lig al in bed, kom morgen maar terug? Nee, 

dan sta je op en help je je vriend. Je moet God gewoon alles vertellen wat je bezighoudt. Dat vindt 

hij echt niet erg. Hij luistert altijd naar je en doet wat hij kan om je te helpen. Als een kind aan zijn 

vader een vis vraagt, geeft de vader in plaats daarvan toch geen slang? Of als het kind een ei 

vraagt, geeft de vader toch geen schorpioen? En God houdt nog vel meer van ons dan onze eigen 

vader! Hij zal dus zeker goede dingen geven als wij erom vragen.’ 

 



Vanaf toen probeerden wij het ook. Jezus was blij toen hij het zag. Wij vonden het niet altijd 

gemakkelijk. Soms dwaalden onze gedachten af en vergaten we wat we wilden zeggen. Daarom 

baden we vaak het gebed dat Jezus ons leerde. Daar stond alles in en het was gemakkelijk te 

onthouden. We werden er echt blij van, want God werd zo ook voor ons een echte vader. 

 


