
 Het onze vader  

NBG (Mat. 6: 9 t/m 13): 

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 de boze.  

[Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

in der eeuwigheid. Amen.]  

NBV (Mat. 6: 9 t/m 13) 

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat 

uw koninkrijk komen 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. 

[Andere handschriften: ‘Want aan u behoort het koningschap, de 

macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen’.] 

 
Indeling Eerst drie keer “Uw”, dan drie keer “ons”. De Heer staat op de eerste plaats: eerst Zijn lof, dan pas onze noden. 

Onze 
Niet slechts “mijn”. Je bent door het geloof in Christus met je medegelovigen verbonden. Horizontale relatie: je 

vormt samen één lichaam (1 Kor. 12: 12), met een verantwoordelijkheid naar elkaar toe (1 Kor. 12: 25 t/m 27). 

Vader 
Verticale relatie: je mag door het geloof God als kind naderen (Rom. 8: 14 t/m 16) met liefde, vertrouwen (Ps. 103: 

13), maar ook met ontzag en eerbied (Lev. 19:3; Mal. 1:6). En van Hem goede gaven verwachten (Luc. 11:9 t/m 13). 

in de hemel(en) 

Teken van Zijn majesteit en grootheid (Jes. 66: 1,2; 1 Kon. 8:27 → zelfs de hoogste hemel kan U niet bevatten). 

Van God mogen we daarom veel verwachten: oneindig veel meer dan wij bidden of beseffen (Ef. 3:20). 

Eerste hemel: de lucht; tweede hemel: de sterrenhemel en daarboven de derde hemel (kanttek. SV bij 2 Cor. 12: 2) 

Uw naam 

De Naam van de HEER is God zelf, zoals Hij zich heeft bekendgemaakt, bijv. Ex. 3:14: HEER = JAHWEH = IK 

ZAL ER ZIJN of: IK BEN, DIE IK BEN (Ex. 3: 14): Hij bestaat echt (Hebr. 11:6), Hij verandert niet (Jak. 1:17), is 

trouw (2 Tim. 2:13), is er altijd bij (Jes. 63:9), ziet ons (Ps. 139) en ziet naar ons om (Gen. 16:14). 

Denk ook aan namen als: de Allerhoogste (Ps. 7: 18), de Levende (Gen. 16:14), de Ontzagwekkende (Gen. 17:1), de 

eeuwige God (Gen. 21: 33), de Heilige (Hos. 12:1), Heelmaker (Ex. 15:26), Rots, Vesting, Bevrijder, Schild, Kracht, 

Burcht (Ps. 18:3) enz. enz. Allemaal namen die iets over Hem vertellen en waarvoor je Hem kunt danken en loven. 

geheiligd worden 

Door ons mensen geëerd, geprezen en dat niet alleen met gezang (Ps. 92: 2; Ef. 5: 19) en woorden (Ps. 19: 15; Ps. 77: 

12 t/m 21), maar vooral ook met daden (Jak.2:17), door te doen wat Hij zegt (Joh. 15:10).  

Hij is heilig, zuiver, rein (Jes. 6: 1 t/m 7) en wil daarom dat ook wij zo zijn (Lv. 19:2; 1Pt. 1:14 t/m 17; Ef. 4:17.e.v.). 

Laat uw 

koninkrijk 

komen 

Gods regering, Zijn heerschappij. Het Koninkrijk wordt ook wel genoemd het “Koninkrijk van God” (bijv. Matt. 12: 

28) , het “Koninkrijk van Christus en God” (Ef. 5: 5) of het “Koninkrijk van de hemel” (bijv. Matt. 7: 21). De 

toevoeging “van de hemel” maakt duidelijk dat het niet om een aards koninkrijk gaat zoals de Joden verwachtten 

(Marc. 11 vers 10), maar om een hemels koninkrijk (Jh. 18:36) dat nu al gedeeltelijk zichtbaar wordt, bijv. bij 

genezing (Mt. 12:28) en als in de wereld gebeurt wat Hij wil, maar straks compleet als de duivel definitief is 

verslagen (Op. 20:10). Het Koninkrijk van God is dus bezig te komen / is komende. 

Laat uw wil 

geschieden 

Geef dat wij mensen Uw wil volbrengen. Gods wil kun je vooral vinden in de Bijbel. Denk bijv. aan Mt. 22 vs. 37 

t/m 39: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en heb uw naaste 

lief als uzelf. (Zie ook Mt. 7 vs. 12.) Maar ook in het gebed. Zo bad Jezus een hele nacht voordat Hij de discipelen 

uitkoos (Luc. 6:12,13). En verder ook  door de omstandigheden (Hd. 16:7), door een droom (Mt. 2:3), een  visioen 

(Hd. 16:9) en door de raad van wijze mensen (Spr. 22:17). 

op aarde zoals in 

de hemel 

We moeten de Heer met net zoveel overgave dienen als de engelen in de hemel. Zij luisteren naar Hem en doen wat 

Hij zegt (Ps. 103:20,21). Jk.1vs. 22: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. (Vgl. Mt. 7:24) 

Geef ons heden Geef: we zijn afhankelijk van wat God schenkt. Ons: niet slechts “mij”. Vandaag: elke dag weer (Luc.11 vs. 3). 

ons dagelijks 

brood 

Geef ons elke dag weer datgene wat we echt nodig hebben voor die ene dag. Denk aan Ex. 16 vs. 4: de Israëlieten 

moesten zoveel manna verzamelen als ze voor die dag nodig hadden. Brood: dus geen gebed om luxe.  

Ook eigen actie: het regende manna, maar de Israëlieten moesten het wel zelf verzamelen. 

Geen (over)bezorgdheid (Mt. 6:25 t/m 34): want je hemelse Vader weet wat je nodig hebt. Hij zorgt voor je! 

Vergeef ons onze 

schulden 

zoals ook wij 

hebben vergeven 

wie ons iets 

schuldig was 

Lukas 11vs. 4: onze zonden. Zonde = je doel missen. Ons doel: in alles leven tot Gods eer (1 Kor. 10 vs. 31). Doet 

niemand (vgl. Rom. 3:12). Zie ook Jk. 2 vs. 10: één gebod overtreden, maakt schuldig ten aanzien van alle geboden.  

Realiseren wij ons, wat wij God schuldig zijn, dan wordt het vergeven van anderen gemakkelijker. Denk aan 

gelijkenis van de enorm grote en de kleine schuld (Mt. 18: 21 e.v.). Vergeven = wegslingeren (vgl. Ps. 103 vs. 12.) 

God wil ons vergeving schenken, maar dan moeten we wel onze zonden belijden (1 Jh. 1:9) en om vergeving vragen! 

Als wij anderen niet vergeven, zal onze hemelse Vader ook ons niet vergeven (Mt. 6: 14 en 15).  

(Overigens, als ons iets heel ernstigs is aangedaan, kan vergevingschenken veel tijd en moeite kosten.) 

En breng ons 

niet in 

beproeving 

maar red ons uit 

de greep van het 

kwaad. 

Grieks: peirasmos =  (1) ‘beproeving, test’ en (2) ‘verzoeking’. Voor het doel van “testen” zie Dt. 8: 1-3 en Jk. 1: 2-4. 

1. Test ons zwakke mensen niet. Vgl. wij moeten rekenen op vervolging (2 Tim. 3: 12), maar we mogen ook bidden 

om een ongestoord leven (1 Tim. 2: 2). Vgl. ook Mt. 5 vs. 10-12 met Mt. 10:23. Vgl. tevens het gebed van Jezus zelf 

in Getsemane (Mt. 26: 39) met Hebr. 2 vs.18: omdat Hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft. 

2. Kanttekenaren SV: geef ons niet over aan de verzoekingen van de duivel (Mt. 4:3), van de wereld (Rom. 12:2) en 

van onszelf (Jk. 1:14). 

Grieks: rhuomai = (1) ‘beschermen, behoeden’, en (2) ‘bevrijden, verlossen, redden’. 

Dus: 1. bewaren voor  of 2. bevrijden uit de greep van de duivel, de wereld en mijn eigen zondige ik. 

Bij 1 wordt dan de betekenis van “maar”: test ons niet alleen niet, maar red ons ook ….. 

Want aan U … 
Lofverheffing: de Heer is Koning en heeft alles in Zijn macht. Vgl. de lofprijzing van David nadat hij de 

bouwmaterialen voor de tempel had verzameld (1 Kron. 29: 10-13). 

Amen 

Het is vast en zeker. Op mensen kun je niet altijd vertrouwen, maar op onze Vader in de hemel wel. Hij zal naar ons 

gebed luisteren en handelen, mits wij bidden naar Zijn wil (Jh. 15:7;1 Jh. 5:14). Hij is immers Jahwe! 

Ef. 5 vs. 20: en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. 

 


