
ZONDAG 46. 

 
lezen: Jesaja 40: 12-31                zingen:    Psalm  108:2 
                                                   Psalm   87 
                                                   Gezang   5:1 
 
Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 
───────────────────────────── 
Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus! 
 
    Van het gebed, dat onze Zaligmaker Zijn discipelen geleerd heeft, het "Onze Vader", mogen we 
gerust zeggen, dat het niet alleen door miljoenen christenen gebeden ís, maar nog gebeden wórdt. Dat 
het is: een écht katholiek erfstuk; een algemeen christelijk erfdeel, dat "Onze Vader". Er is, helaas, 
onder de christenen in de loop der eeuwen wel verschrikkelijk veel verdeeldheid gekomen; om grote 
dingen, dingen die wij nu nog heel belangrijk vinden -'k noem nu maar eens de mis, het celibaat, de 
onfeilbaarheid van de bisschop van Rome-, maar ook wel eens bedróévend kleine dingen, dingen 
waarover vandaag niemand meer praat. 't Was een ontdekking voor me, een jaar of wat geleden, toen ik 
erachter kwam dat tussen Augustinus en Pelagius een zeker verschil van opvatting over de doop der 
kinderen zó'n rol gespeeld had! 'k Had er voordien nog nooit van gehoord, want wie praat daar vandaag 
nog over? Niemand. 
 
     Dus of dat uiteengaan van christenen in allerlei groeperingen om allerlei oorzaak altijd zo Gode 
welbehaaglijk is geweest...?? We wagen dat te betwijfelen, en er een gróót vraagteken achter te zetten. 
Maar wat is het tegen die tréúrige historische achtergrond daarom een verblijdend feit, dat wij als 
christenen van wélke kerkformatie ook, toch dít nog met elkaar gemeenschappelijk hebben: dat we toch 
nog met z'n allen nog hetzélfde "Onze Vader" bidden! 
 
     Wat zegt ons dat? Door dat feit worden we herinnerd aan een historische gebeurtenis. Hieraan, dat 
het op zekere dag God Almachtig behaagd heeft, Zijn verbond der genade in Christus niet meer 
uitsluitend te beperken tot Jóódse mensen, maar daar ook anderen in op te nemen, àndere mensen. Daar 
moeten we toch eens even bij stilstaan, namelijk hierbij, dat er door miljoenen niet-Israëlitische mensen 
tot de God van Abraham, Izaäk en Jacob gebeden ís, en gebeden wórdt, met een gebed dat aldus begint: 
"Onze Vader"! Dat zijn twee zwaargeladen woorden: "ónze", "Váder"! "Vader"..., ja, ga maar na! Onder 
mensen gaat dat zo maar niet, om tegen iedereen "vader" te zeggen als je kind bent! Dat màg zomaar 
niet tegen iedereen! Daar moet je 't récht toe hebben! En als je dat recht hebt, dan is dat een gegéven 
recht, een geschónken recht! Een vóór-recht; iets dat vóór het recht ligt! Een kind néémt zich geen 
vader; zelfs adopteert een kind zichzelf geen vader! Dàt kan zéker alleen maar andersom. Een màn 
adopteert een kind, neemt een kind aan, en geeft daarmee aan dat dat kind het recht heeft "vader" tegen 
hem te zeggen. 
 
     Zó is het tussen God en ons gegaan. Laten we maar blijven bij onszelf, hier, christenen in Europa. 
Die waren in Paulus' dagen àllemaal -ik citeer letterlijk uit Efeze 2- "...zonder Christus; uitgesloten van 
het burgerrecht Israëls, en vreemd aan de verbonden der belofte; zónder hoop, en zónder God in de 
wereld." Tréúrig! Daar is nu een radikale verandering in gekomen. Of liever, niet zomaar gekómen, 
maar ààngebracht, van Góds kant aangebracht! Niet van mensen-kant, maar van Góds kant! De profetie 
van Jesaja, die 'k ook had kunnen lezen, is immers in vervulling gegaan, namelijk: "Ik ben gevonden, 
door wie Mij níét zochten; Ik ben openbaar geworden aan wie naar Mij níét vroegen." Wíj keken niet 
naar God om, maar Gód keek toen naar óns om! 't Was het moment van Góds welbehagen. En toen heeft 
de heilige Geest de evangelieprediker bepaald gedróngen en gedwóngen om niet rechts te gaan, maar 
links, naar óns toe, om het Evangelie híér te brengen, in Europa. 
 
     Het woord "Europa", weet u wel wat dat eigenlijk betekent? Dat is van Hebreeuwse afkomst, van het 
Hebreeuwse woord "èrèf" dat wil zeggen "avond". Als je vanuit het land Kanaän naar het Westen keek, 



dan zag je daar zee, zee, en nog eens zee: de grote zee. En dat woord "zee" ("jaam"), dat was voor al de 
Kanaänieten een woord, dat hen met huiver vervulde. Ze hadden dan ook een afgod, die heette "jaam", 
"zee". En achter die zee, zo wist de mens in Kanaän: die zee, waar de zon in onder gaat, daar komt nóg 
weer land achter, want daar liggen de eilanden van de heidenen, de "gojim". Kijk maar op de kaart: als 
je vanuit Palestina naar het Westen kijkt, dan zie je inderdaad van Europa hele stukken als eilanden, als 
schiereilanden, de Middellandse Zee insteken. Het ligt daar bezaaid met eilanden in de Egeïsche Zee: 
hónderden! Nu, de profetie is vervuld dat over die eilanden -dat zijn wij, 't voorland van Europa, 't 
vóórland van 't Avondland-, dat over dat Avondland het licht van Gods ontferming zou opgaan. Wij 
zeggen dan vaak: "Ja, toen is er in Europa het Evangelie gepredikt", maar u kunt ook zeggen: "Toen 
heeft God het Nieuwe Testament -testament betekent "verbond"- het níéuwe verbond, waarvan Jezus 
Borg geworden is, ook over Europa uitgebreid; dàt erin opgenomen, met alle consequenties ervan! 
 
     Om nú eens als voorbeeld te nemen: de christenen van een uitgesproken Europese stad als Corinthe. 
Als Paulus in 1 Corinthe 7 schrijft over bepaalde huwelijkskwesties, dan vloeien hem déze woorden uit 
de pen over de kínderen van die mensen, die de brief zullen krijgen... -de Corinthische christenen, en  
dat waren toch mensen, die, althans vér in de meerderheid, van heidense afkomst waren!- ...déze 
woorden: "Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw, en de ongelovige vrouw is geheiligd in 
de broeder..." -en dan komt het-: "...anders zouden uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn ze heilig."; 1 
Corinthe 7 vers 14. Dat schrijft Paulus nu zomaar aan mensen die kortgeleden nog klínkklare heidenen 
waren; heidense Europeanen! 
 
     En u herinnert zich zeker wel die woorden uit het doopformulier? Daar belijden we toch in "...dat 
onze kinderen IN CHRíSTUS GEHEILIGD ZIJN"? En dan wordt daar nog aan toegevoegd dat die 
uitdrukking betekent: "...dat óók onze kleintjes, onze kindertjes, al zijn: lidmaten van Christus' 
gemeente." En dan staat er nóg wat bij! "...en dat ze dérhalve behóren gedóópt te wezen."! Dat betekent 
dat ze niet óngedoopt mogen blijven! 
 
     Dààr hebt u de historische gang van zaken! Wíj zijn niet naar Gód toegegaan, om Hem vervolgens tot 
onze Vader te adopteren; zo van: "Hè ja! nou waren wij ook eens vroom!" Zó is 't niet gegaan, maar 't is 
andersóm gegaan! Over ons héídense voorgeslacht kwam Gods vríje genade -'t was Zíjn moment!-; 
kwam Gods ónverplichte ontferming, Gods ónverdiende goedertierenheid! 't Was Góds ogenblik! En zó 
is het nu gekomen, dat God vandaag tot u en mij komt met het bevél... -niet zomaar de uitnodiging meer, 
néé néé néé! maar het bevél! zoals u als vader thuis door de kinderen als vàder wil aangesproken 
worden; wa's dàt nou!- ...zo komt God nu ook tot ons met het bevél om Hém aan te spreken, zoals het 
vroeger alleen maar gebeurde in Israël. Dan zei men op z'n Joods "abba" -dat was hún taal-; dan zei men 
op z'n Grieks "patèr"; dan zei men in 't Latijn "páter". En wij zeggen "vader"; allemaal hetzelfde! Da's 
allemaal maar een kwestie van vertaling, zegt Paulus in Romeinen 8 en Galaten 4. U herinnert zich die 
woorden wel uit die hoofdstukken; 't is allemaal maar een kwestie van taal: "...want nu is de aanneming 
tot kínderen... die is óók voor óns!" 
     Dat is geen stukje uit de dogmatiek, dat is een stukje uit de kérkgeschiedenis; 't wààr gebeurd! Nu is 
het verbond der genade ook voor óns, en nu zijn de zégelen daarop, de verbóndszegelen, doop en 
avondmaal, óók voor ons, en óók al voor onze kíndertjes! Die worden al geboren met het recht op doop 
en avondmaal, want ze zijn heilig; dat wil zeggen: "apart gesteld"! Ze zijn geróépen, ze zijn benóémd! 
Er is een plààts voor ze; de stoelen staan al klaar! 
 
     En nu zijn wij zo gelukkig, broeders en zusters, een Catechismus te bezitten, die in zondag 46 de 
vraag stelt: "Waarom heeft ons Christus gebóden God zo aan te spreken: "onze Vader"? Ik ben zó blij 
met die vraag in zondag 46! GEBODEN!! Dat is goed geformuleerd. Dat hebt u nu zelf kunnen 
controleren; dat is nu volkómen overeenkomstig de leer van apostelen en profeten! Zullen we dat 
onthóúden?? Zullen we daarvoor oppassen, dat niemand ons dat ontneemt, door op een... ja! och! 
góédbedoelde, maar totààl verkeerde godsdienstige manier de hele boel ondersteboven te keren? 
Bijvoorbeeld, wanneer een ouderling -vandaag of morgen, of over 5 jaar, of over 10 jaar, dat zal God 
weten- bij u op huisbezoek komt, en dat hij bij uw opgroeiende jongens en meisjes komt met de 



informerende vraag "...of zij óók al zover zijn, dat zij God hun Vàder mogen noemen, en dus belijdenis 
des geloofs mogen afleggen, en avondmaal gaan vieren?" 
 
     Als zo'n ouderling zonde tegen het zevende gebod zou doen, of een dominee, of een diaken, dan 
zouden we zeggen: schórsen!! En ik zeg nu niet dat ik het daar niet mee eens ben, maar dat is het 
zévende gebod maar. Maar wat dacht u van het éérste gebod? De héle boel onderstebóven gooien: da's 
érger!! En ik fantaseer niet! Die tijd is er gewéést!, en die kan zómaar terugkomen!, want zúlke 
christenen hebben we nog bij bósjes om ons heen! Die hoort u voor de radio, en die hoort u voor de 
T.V.! WÉÉS OP UW HOEDE! Wijs die totààl verkeerde casuspositie àf! Laat de dingen níét op hun 
kop zetten! Verdraag zulke ambtsdragers níét! Wijs ze op het dwàze van hun doen! Leg ze de weg Gods 
béter uit! En als ze niet luisteren, als ze niet hóren, dan zullen ze moeten vóélen! Want hoererij is erg, 
maar dít is erger!! Daar gaat de héle gemeente mee ondersteboven! Daar raakt ze de màrmeren grond 
onder haar voeten mee kwijt! 
 
     God heeft ons en onze kinderen GE-BO-DEN Hem als "Vader" aan te roepen; GE-BO-DEN!! Dus... 
als men onze jongens en meisjes, onze mannen en vrouwen, onze ouders en kinderen dàt zien dóén, dan 
moet niemand zeggen: "Hé... wa's dàt nou??", alsof daar iets rààrs gebeurde! Nee... maar als die 
Vadernaam van God níét erkend wordt, níét beleden wordt! Als hij verzaakt wordt, als hij verloochend 
wordt, als hij zelfs maar veronachtzaamd wordt; als God een kantje krijgt! Ga er dàn eens extra op 
bezoek, en zeg dàn: "Hé, wat is dàt nou?? Wat ís dat hier in huis??" Of -laat ik het beter zeggen, 
misschien wat minder populair, maar méér uit de Schrift-: laat dan Gods eigen klacht horen uit het boek 
Maleachi: "Bén Ik een Vader: wààr is Mijn eer?" Of, zeg het dan met Gods eigen verontwaardigde 
vonnis in het boek Hosea: "Ló-Ammi!: je màg M'n volk al niet eens meer zíjn!" Zóver kan 't komen! 
 
     Broeders en zusters, dit heb ik eerst willen zeggen over het fundament waarop we staan, over de basis 
van ons als christelijke kerk. Nee, niet gereformeerd, gewóón chrístelijke kerk; we mogen niet anders 
zijn. Katholieke kerk, da's ook goed. En laten we dàn eens gaan kijken, wat dat allemaal meebrengt. 
 
     Laten we dan bedenken dat wij de énige bidders niet zijn, die "Vader" zeggen. We hebben er nog een 
woordje vóór staan: "ónze"! En bij dat woord kijken we niet eens in de eerste plaats om ons heen, 
vandààg, maar kijken we eerst terúg! Ten eerste: terúg, omdat God ons dus ingelijfd heeft in de kerk van 
Abraham, en in de kerk van Israël. En dààrom is dat hele Oude Testament over Abraham en over Israël... 
óók voor ons! 
 
     Mag ik dat ook eens even bewijzen? Dat zeg ík immers maar niet! Ik had het daareven immers over 
die christenen te Corinthe, die mensen die een blauwe maandag christen waren, maar vóór die tijd waren 
ze héídenen! Maar als Paulus ze de eerste brief schrijft, en het daarin heeft over de doortocht van Israël 
door de Rode Zee, dan schrijft Paulus: "Toen trokken ónze vaderen door de Rode Zee!" En hij schrijft 
aan mensen die kort geleden nog heidenen waren! En ik denk wéér aan ons doopformulier: pràchtig! 
Daar is nu die hele bijbelse visie overgenomen. Hebt u er wel eens op gelet, in het gebed vóór de doop? 
Daar spreekt de kerk van vandaag! Och, wat is nu drie eeuwen geleden; toen is ons doopformulier 
opgesteld... vier eeuwen dan! En dan zegt de kerk van vandaag: "...dat ze in de ark heeft gezeten met 
Noach en z'n acht zielen, en dat ze uit Egypte is getogen onder de verstokte farao." Zó moet u nu het 
Oude Testament lezen als het gaat over de doortocht door de Jordaan: "toen zijn wíj...! -we zijn toch 
kerk?? of wat zijn we anders??- ...toen zijn WIJ door de Jordaan getrokken!" 
 
     Ziet u? Zó moet u het Oude Testament lezen! Zó moet u daar steeds bij betrokken zijn! Bij de éne 
gemeente, waarvan we belijden in zondag 21, dat de éne Zoon van God haar vergadert van het begin der 
wereld, tot het einde daarvan. Men gebruikt dan wel eens het woord "Christo-centrisch". Och, het is 
natuurlijk goed; 't best bedoeld, om te zeggen "...dat die kerk, die daar door de Jordaan trok, de Chrístus 
droeg." Maar zeg dan óók dat die kerk toen al óns droeg! 
 
     We hebben toch daareven Psalm 87 gezongen?? Wij zijn in dàt Israël ingelijfd! En we bidden niet 



zomaar "Vader" -ook wel eens!- maar ons is in Matthéüs 6 vers 5 en verder gebóden te zeggen: "ONZE! 
Vader"!! "Vader", zo mocht Israël God al noemen! En kijk maar na, lees er maar over: er is prachtig 
archeologisch documentatiemateriaal, maar u zult er nooit in vinden dat de heidenen tot hun goden 
spraken: "vader"! Welnéé! Ja, heidense koningen, die mochten dan die godheid aanspreken als "vader". 
Maar de volken?? Dat vind je bij de heidenen nóóit! Bij Israël! Daar zegt een heel volk "Vader". Daar 
zegt Mozes -Deuteronomium 14- tot Israël: "Kínderen zijt gij van Jahweh, uw God!" 
 
     Dat is nu ook naar ons toe gekomen; dat zijn wij nu ook. En dàn... als we die woorden "onze Vader" 
uitspreken, en dan éérst teruggezien hebben: "waar komen we vandaan?" -belangrijk!-, dan kijken we 
ook om ons heen. En dan zien we: dat "Onze Vader", dat is een katholiek erfstuk! Dat is zomaar niet een 
sectarisch dingetje! Dat is niet een verworvenheid van mensen die zeggen: "Ja, nou ben ik bekeerd, en 
nou mag ik ook "onze Vader" zeggen; nou heb ik het óók zo ver gebracht!" Welnéé!! De HERE is u een 
slag vóór! 
 
     Ach, rondom u zijn misschien allerlei christenen; u komt ze tegen, u krijgt ermee te doen, en... ach! u 
kunt er niet erg best mee accorderen! 'k Kan 't me indenken! Historie maak je maar niet met één slag 
ongedaan! Geschiedenis is geen fantasie! Feiten zijn feiten! Feiten werken als een substraat, een 
voedingsbodem: ze werken omhoog, ze werken dóór! Ze laten gevolgen na! En daarom: forceer geen 
feiten! Maar... probéér dan toch in elk geval te waarderen, wat nog te waarderen valt, en éér, wat er te 
eren is! Denk aan die gróte historische daden van God, en zie die bijvoorbeeld als gevolg hebben het 
feit, dat die Roomse buurman van u ook het naamplaatje van de Here Jezus op zijn voorhoofd heeft, óók 
gedoopt is! En die Hervormde man, en die Christelijke-Gereformeerde man...! Pàs op! En àls u dan met 
ze in gesprek komt, toe...! knoop dan eens aan bij het "Onze Vader"! Zeg dan eens: "Zeg, bid jij ook 
het... ONZE Vader?? Ik óók!" 
 
     'k Heb de laatste tijd nog wel eens wat te doen gehad met lectuur uit Amerika en Engeland. Dat zijn 
grote landen. Groot ook daarin, dat ze nog veel meer kerkelijke verscheidenheid vertonen dan wij hier, 
in de polder, en ook zo conservatief, zo diep íngeroest en ingevréten zijn; moet je die Engelsen hebben! 
En daar is dat ook zo maar niet weg te wuiven, net zo min als bij ons! Kijk! we moeten met Groen van 
Prinsterer twee dingen goed uit elkaar houden: er is te spreken van een gàng der eeuw, en van een géést 
der eeuw! Van een lóóp der eeuw, en van een géést der eeuw! En die lóóp der eeuw, ja! dat is Gods 
doen; die verleg je niet! Maar de géést der eeuw...? dan kunnen we toch nog met heel wat gelovigen die 
kerken achter een ander kerkmuurtje, proberen sàmen wat te doen tegen die géést der eeuw! En dat zie 
ik in Amerika; daar zijn ze zo wijs. En Goddank ook in Engeland! Daar zie ik dat éne kindschap Gods 
zich openbaren en doorwerken; daar kunnen die mensen wat met elkaar doen! Hier kun je nog niet eens 
met mekaar zingen, laat staan bidden, en wat is er eigenlijk voor verschil tussen zingen en bidden?? 
Maar dààr kan dat; daar kunnen ze wat sàmen doen! Waarom? Omdat ze weten: we bidden -als 't erop 
aankomt- toch samen: "Onze Vader"! Daar moesten we wat van leren, hier in Nederland! 
 
     Onze Vader! Dàt heeft Christus Zijn discipelen geleerd, en dat zijn onze geestelijke vaders, die 
discipelen van Jezus. En daarom is 't ons ook geleerd, gebóden! 't Hoeft er niet altijd bij, wat er dan nog 
op volgt -u weet, er zijn twee redacties van het "Onze Vader": Matthéüs 6 en Lucas 11; in Lucas 11 staat 
er alleen maar "Vader"; zo kort mag 't ook wel eens! We zijn kínderen!, en geen slàven!, ook in 't bidden 
niet!; er is geen letterknechterij! Geen formalisme, geen gebedendwang; da's allemaal niet bijbels!- 
Maar zo één keer op een dag, geloof ik toch wel, als ik 't zo zeggen mag, dat het goed is dat we 't maar 
eens vollédig zeggen, en dat we de Here eren naar Matthéüs 6: "On-ze Và-der, DIE IN DE HÉ-ME-LEN 
ZIJT"!! 
 
     "Die in de hé-me-len zijt..."; dat betekent nogal wat! Dat betekent ten eerste, dat we in God géén 
tiran, maar een Vader zien, maar dan toch een hé-mel-se Vader, "Die in de hémelen zijt..."! Zult u 't niet 
vergeten?? Zult u oppassen voor familiariteit? Die is er altijd weer geweest; de mystiek is zo oud als de 
kerk! En ik heb het in mijn kinderjaren gehoord, van mensen die tot God spraken van jij en jou! En 't is 
weer hoogst modern, dat men over God spreekt als over zijn grote buurman. In een neger-toneelstuk ziet 



men op 't toneel God optreden! Nou, dat is modern, dat krijgen wij hier ook! Er is geen nieuws onder de 
zon! Op middeleeuwse schilderijen beeldde men God ook af als een grijsaard; tekende men zelfs de 
Drieëenheid uit: Vader, Zoon en Geest: een boom met drie takken, en ze werden in de wortel één! Dat is 
allemaal een ontzaggelijke belédiging voor God! Zo hebben ze 't dan ook altijd geprobeerd: beelden 
maken! En niet alleen geschilderd, en niet alleen de mystieken, maar ook de zogenaamde geleerden; de 
mensen van de "schola", van de "scholastiek", van de studeerkamer; eerlijk is eerlijk! En ze hebben God 
in een systeem gezet, in een dwangbuis, in een corset geregen! En toen gezegd: "Kijk, en dàt is nou die 
god, daar moet je nou maar voor buigen!" Alsof God zo zou zijn! Dat beeldenmaken...! We lazen er 
zoëven de profeet Jesaja over: wat is de man er toch verontwààrdigd over geweest! Wat heeft hij ermee 
gespót! Dàt moeten we doen met dat beeldenmaken: spotten! ja...! spótten! Zoals Jesaja: "Daar komt een 
goudsmid of een timmerman, en die maakt een beeld..." en dan zegt hij: "...zet het goed vast met 
kettinkjes, anders valt het ondersteboven!" Hóórt u dat spotten? 
 
     Maar over de HERE Die écht God is zegt Jesaja: "Wéét je 't niet? Héb je 't dan niet gehoord? Is het je 
van 't begin dan niet verkondigd?" -Israël had toen al een hele geschiedenis!- "Héb je geen begrip voor 
de grondvesten der aarde?" Dan staat Jesaja ervan te kijken dat de mensen het dan nóg niet snappen, en 
dan roept hij Gods grootheid uit. Dat lazen we daareven: 
 
     "Wie mat de wateren met Zijn holle hand? Wie bepaalde de omvang der hemelen met een span? Wie 
vatte met een maat het stof der aarde; woog de bergen met een waag, en de heuvelen met een 
weegschaal?? De hoogste bergen en de diepste oceanen zijn voor God maar kleinigheden! De volken 
zijn geacht als een druppel aan een emmer, en als een stofje aan de weegschaal. Alle volken zijn als 
niets voor Hem; ze worden door Hem beschouwd als nietig en ijdel. God is gróót, ook in de regering der 
wereld! Hij tróónt boven het rond der aarde, en haar bewoners zijn als sprinkhanen. Hij geeft de 
machthebbers over ter vernietiging; Hij maakt de regeerders der aarde tot ijdelheid." 
 
     Zó groot is God, zei Jesaja, duizelingwekkend hoog verheven! En dat erkende de Here Jezus ook: 
"Onze Vader..." ja, mààr: "...Die in de hémelen zijt!" Liefelijk, maar groot; houd ze bij elkaar. Gróót, 
maar ook liefelijk! Houd dat bij elkààr!! Want dan zegt die Jesaja toch ook -en kijk nou!-: "Waarom zegt 
nu dat wormpje Jacobs, waarom spreekt nu dat Israël: "Mijn weg is zeker voor de HERE verborgen, en 
mijn recht gaat zeker aan mijn God voorbij?" En ik spreek namens God: dat kan de HERE nou niet 
hébben! 
 
     Daarom: "Onze Vader, Die in de hé-me-len zijt"! Zult u goed voelen, dat we daardoor dus belijden: 
"Vader! U breekt nóóit Uw Woord!" God is waarachtig, maar alle mensen zijn leugenachtig! En 
daarom... zó beginnen! Niet twijfelen! Daar beledigt u God mee! God de Here is wel lief, maar Hij is 
toch ook een Majesteit! Dat kan daar samengaan bij Hem. "Onze Vader, Die in de hé-me-len zijt..."; dat 
betekent ook, dat we Gods almacht erkennen; Gods alléén-zijn erkennen! "Hoor Israël: Jahweh, uw 
God, is alléén!" God heeft geen soort! God is uniek; dat zijn wíj niet! God is alléén! En daarom viel 
Abraham voor Hem op de grond! En toen... toen was het echt! En Jozua viel voor de Engel van Jahweh 
op de grónd! En David heeft voor God op de grónd gelegen -weet u wel?- toen hij bad om dat eerste 
kindje van Bathseba te mogen houden. En Abraham noemde zichzelf daarbij tegenover die God, met 
Wie hij een eindje had gewandeld: stóf, nietig stof en as! Kijk! dàt is omgaan met de HERE, maar toch 
tegelijkertijd vasthouden aan dat: "...Die in de hémelen zijt." 
 
     "Onze Vader, Die in de hemelen zijt...", dat betekent ook dat we God de HERE niet alleen àlmachtig 
laten, maar dat we God tegelijkertijd ook vríjmachtig laten! Zoals de Here Jezus dat deed in de hof van 
Gethsemané; Díé heeft daar-es even gebeden! -maar góéd gebeden!-: "Vader, als het mógelijk is... maar 
niet Míjn wil, maar de Uwe geschiede...". De Here Jezus heeft de Vader vríj gelaten! 
 
     Zult u dat óók doen?? U moet u niet verbeelden dat u met uw gebeden God de Here in boeien kunt 
slaan, in ketens kunt kluisteren! We kunnen God niet van Zijn vrijheid beroven; de Here is niet alleen 
àlmachtig, maar de Here is ook ook vríjmachtig! Lees de Schrift: dat hebben nu àlle heiligen erkend, 



beleden! Bidden, dat is zomaar niet wat in je baard mompelen! Bidden, daar mag je best eventjes mee 
beginnen door te zwíjgen, voordat je gaat spreken! Zelfs vóór je zegt: "Onze Vader..." mag je best even 
stíl wezen: wat ga ik nu zéggen? Da's bíjbels! Denk maar om de raad van de Prediker: "Weest niet 
overijld met uw mond, en uw hart haaste zich niet om een woord voor Gods aangezicht uit te spreken, 
want God is in de hemel, en gij zijt op de aarde. Laten daarom uw woorden weinige zijn!" Nooit bidden 
om het mooi te maken! Pas óp voor die mensen met gebedsgaven! Ik heb vaak gezien dat gebedsgaven 
en vàlsheid hand in hand gingen! Pàs maar op! Weest niet overijld met uw mond, ook niet in uw bidden! 
En die raadgevingen, die laatste... die acht ik allemaal opgesloten in dat woord, dat de Here Jezus er nog 
eens even aan toevoegde: "...Die in de hé-me-len zijt"! Zult u dat er telkens bijzeggen? 
 
     Dus... kínderlijk vertrouwen hoor! Toe maar! Maar óók... kinderlijke éérbied! Houd ze bij elkaar! 'n 
Vàst geloof, 'n ópgeheven hoofd... zéker! Maar óók... diepe ootmoed hoor, en gebógen knieën! 
 
     Kom, laten we nu gaan eindigen. Laten we dit in praktijk brengen, in de gebedspraktijk. Denken we 
er nog maar eens over na: die gróte rijkdom aan Godsopenbaring. En die openbaring van Gods daden, 
heilsdaden, van kérkgeschiedenis, die ligt uitgedrukt en samengepakt in die pààr woorden; woorden, die 
waard zijn dat we er een wéék over nadenken: 
 
  "ónze... Vàder....", en dan daarbíj: "...Die in de  hé-me-len zijt"! 
  
                                        Amen. 
───────────────────────────── 
Ds. C. Vonk, 23 maart 1971 
 


