
ZONDAG 50. 

 

lezen: 1 Timotheüs 4                    zingen:    Psalm   33:3 

                                                    Psalm  147:7-9 

                                                    Psalm    5:5 

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

    We spreken vanavond over de vierde bede van het "Onze Vader": "geef ons heden ons dagelijks 

brood". Die bede staat tweemaal in de Bijbel. De eerste maal in Matthéüs 6, en de tweede keer in Lucas 

11. Beide keren luidt de redactie van deze bede vrijwel eender. Er is wel enig verschil, maar dat is te 

verwaarlozen. Lucas heeft aan de bede, zoals we die bij Matthéüs vinden, wel een paar woorden ter 

verduidelijking toegevoegd. Dat komt, omdat Matthéüs voor Joodse lezers schreef en Lucas voor 

niet-Joodse lezers; een klein kwestietje. Maar ook met die toevoeging van Lucas luidt de vierde bede 

toch kort, heel kort. Waarom was dat? Had dat een bepaalde reden? Dat geloof ik zeker. Want bij beide 

evangelisten komt de vierde bede voor in een verband, dat toch maar over bídden gaat! En over dat 

bidden heeft de Here Jezus toen een paar dingen gezegd, die wij vandaag ook maar goed ter harte 

moeten nemen. 

 

     Zo heeft de Here Jezus bijvoorbeeld gezegd, dat wij met onze gebeden niet ergens in de synagoge en 

op de hoeken der pleinen te prónk moeten gaan staan. Te prónk...; laten allen, die in het openbaar 

moeten bidden, dat bevel maar geregeld bij zichzelf repeteren, en goed ter harte nemen! Prónken met 

gebeden: is 't eigenlijk niet érg, om God zó voor de gek te houden?! Of wij dan nooit eens lang mogen 

bidden? Dàt geloof ik wel, zeker, maar doe het dan thuis, in 't verborgene! Dat zei de Here Jezus er óók 

bij: "Maar wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur, en bidt tot Uw Vader in het 

verborgene. En uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u vergelden." 

 

     Maar dan heeft de Here Jezus nóg iets gezegd over ons bidden. En ik denk dat Hij daarmee bepaald 

wel gedoeld zal hebben, niet op onze persoonlijke, maar op onze gemeenschappelijke gebeden. Hij 

sprak: "En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door 

hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want God, uw Vader, 

weet wat ge van node hebt eer ge hem bidt..." Hij wéét dus wat u nodig hebt, eer u Hem bidt! Maar... pas 

op! 

 

     Natuurlijk moeten we die uitspraak van onze Zaligmaker niet verkeerd gebruiken; er niet uit afleiden 

dat bidden dus eigenlijk niet nodig is, eigenlijk iets overbodigs is! Dat God toch onveranderlijk is, dus... 

"waar zal je voor bidden?" Dan gebruiken we zo'n uitspraak als deze averechts. 't Komt wel eens in het 

dogmatische straatje van deze of gene, maar 't is echt averechts! God kàn veranderen -Jesaja 63!- van 

een Vriend in een Vijand, tegenover Zijn eigen volk: Jesaja 63! Dus géén misbruik van deze tekst, maar 

letten op de bedoeling van de Here Jezus hier in 't verband! De bedoeling ervan was: ons alleen maar tot 

nuchterheid in ons bidden aan te sporen, tot eenvoud! Een christen die bidt, moet niet voor de prónk 

bidden, niet tegenover mensen, maar ook niet in de veronderstelling: "Hoe meer woorden ik naar de 

hemel slinger, hoe zekerder verhoring!" Dus ook niet tegenover God! 't Is allebei verkeerd; ook 't laatste! 

De Here Jezus wilde maar zeggen: "'t Mag héél gewoon; uw hemelse Vader weet 't gauw genoeg hoor, 

wat u wenst! Daar is heus geen woordenstroom voor nodig!" Want dààr konden de heidenen wat van! 

Dat deden ze voor de aardse rechter, en dan moest alles punctueel in orde zijn, want als er een 

procedurefout was, dan was alles van onwaarde! En dat pasten ze ook toe in de tempels! 

Wóórdenstromen! En de Here zei: "Kijk! Dàt hoeft nu niet!" 

 

     Dus, gemeente, deze woorden van onze Heiland hebben wel  in de eerste plaats een waarschuwend 

karakter gedragen, maar vindt u nu ook niet, dat dat ook wel van vertróóstende aard is? Want niet àlle 



mensen zijn nu eenmaal welsprekend, nietwaar? Ook niet alle mensen die geroepen zijn tot het 

verrichten van openbàre gebeden! Wie daarmee ervaring opgedaan heeft, zal weten, hoe moeilijk dat 

openbare bidden vaak is! En hoe verleidelijk het is, om het móói te maken! Dominees en ouderlingen, 

onderwijzers en onderwijzeressen voor de klas, voorzitters en voorzitsters van vergaderingen...! 't Is 

verleidelijk om het mooi te maken, en gebedsgaven te ostenteren, ten toon te stellen! Laten we maar 

oppassen; en als we het eenvoudig doen, en het niet anders dan eenvoudig kúnnen doen, dan mogen we 

nog getroost zijn ook! Dan mogen we ons getroost weten door deze woorden van onze Heer en Meester, 

wanneer we voor de noodzaak staan om dezélfde dingen vààk in de gebeden voor God neer te leggen. 

Maar dat is geen bezwààr; da's helemààl geen bezwaar! We bidden toch immers altijd tot dezelfde God? 

Nooit tot een andere! Altijd tot dezelfde God! En altijd via dezelfde Here Jezus; nooit via een andere! 

Altijd via dezelfde Middelaar! En... ach! die noden en behoeften, die komen toch ook altijd zo ongeveer 

op 't zelfde neer, nietwaar? Weet u, wie dat ook weet? God! Die heeft het Zélf zo gemaakt, dus maak 

toch geen problemen! Onze voorouders, in de bloeitijd van onze gereformeerde kerken, híélden niet van 

pronkgebeden! Die schreven zelfs de predikanten op de kansel voor, wat ze bidden moesten! U kunt die 

gebeden nog altijd in uw kerkboek vinden. 't Was oorspronkelijk helemaal niet geoorloofd, dat de 

predikanten van die orde afweken! Daar zijn hele kwesties om gekomen! Ik ken een dominee, Jacobus 

Koelman, die afgezet is omdat hij die gebeden niet meer bidden wou: "d'r úít!!" Ik laat nu dààr, of dat 

allemaal goed is. Later is er verandering in gekomen, en ieder ging toen maar -zoals dat heet- vríj 

bidden! Of dàt goed was...?? daar laten we ons vanavond ook maar niet over uit, maar de oude gewoonte 

hield misschien toch wel wat goeds in: 't strekte tot rúst! Daardoor werd de gemeente in staat gesteld om 

aandachtig mee te bidden! Want, zeg nou-es eerlijk... vindt ú het altijd makkelijk om mee te bidden met 

de dominee, of met iemand die ergens elders voorgaat in 't gebed? Om je gedachten erbij te houden? Ik 

vind het niet! Wat kan het daarom een genot zijn, wanneer iemand eens erg eenvoudig en een beetje 

langzaam bidt, en als hij iets bekends bidt, bijvoorbeeld het "Onze Vader", dan weet je al wat er komt! 

Ik geef toe: dat kàn sleur in de hand werken, maar... het kan het meebidden ook vergemakkelijken, want 

méébidden... wat is dàt moeilijk! 

 

     Nu, tot dat korte, volmaakte gebed dat onze Here ons heeft nagelaten via Zijn discipelen, het "Onze 

Vader", behoort dan ook de vierde bede: "geef ons heden ons dagelijks brood". 

 

     Zullen we eerst even op de plaats letten, waar deze vierde bede in het "Onze Vader" staat? Op wat 

eraan voorafgaat, en wat erop volgt? Aan deze bede gaan er drie vooraf, en u herinnert zich wel, wat 

daarin allemaal eerst aan de Here gevraagd wordt. Ten eerste: "Uw naam worde geheiligd", dat wil 

zeggen: "Vader, geef dat we U mogen kénnen"; ten tweede: "Uw koninkrijk kome", dat wil zeggen 

"Vader, geef dat we U mogen érkennen"; ten derde: "Uw wil geschiede", dat wil zeggen: "Vader, geef 

dat we Uw geboden mogen dóén." Dus kénnen, érkennen en dóén, en dàn volgt de bede voor ons 

dagelijks brood. Ziet u die volgorde? 

 

     Die volgorde doet me denken aan wat de profeet Elia zei tot die weduwe van Sarfat: "Je bakt éérst 

een koek voor míj, voor de knecht des HEREN, en dàn zul je zien dat meel en olie in de kruik niet 

ophouden!" Die vrouw moest éérst geloven, éérst geloven in God, de Almachtige. Zó maar olie 

schenken en meel scheppen. En díé volgorde van het "Onze Vader": éérst die drie beden, en dan de 

vierde over het brood, die doet me ook denken aan wat de Here Jezus later zei tot Zijn discipelen: "Je 

zoekt éérst het koninkrijk Gods, en de rest... die wordt je als een toegift, als een kóp erop, toegeworpen!" 

 

     Onze christelijke bede om ons dagelijkse brood moet dus niet zo'n algemeen gebed worden, dat 

iedereen wel kan meebidden die ook graag een stukje brood heeft! Néé nee! We richten dit gebed tot 

onze hemelse Vader, van Wie we eerst beleden hebben, bíddend beleden, dat we Hem graag willen 

kénnen, érkennen, en Zijn geboden dóén! En als we dàt beleden hebben, dàn gaan we vragen om brood. 

 

     En wat volgt er nà de vierde bede? Een gebed om vergeving van zonden, en een gebed tegen de 

duivel; u weet het wel: "vergeef ons onze schulden", en: "leid ons niet in verzoeking". Da's wéér zo'n 

typische volgorde! En daarvan hoor ik misschien wel iemand zeggen: "Hé, had dat nou eigenlijk niet 



andersom gemoeten, béter? Want dat zijn toch gééstelijke dingen? Vergeving van zonden, en strijd 

tegen de duivel, dat zijn gééstelijke dingen, en die behoren toch voorop te gaan? Vooraf te gaan aan 

onze bede om het dagelijks brood?" 

 

     Tsja...! Ik kan 't ook niet helpen dat het "Onze Vader" in elkaar zit, zoàls het in elkaar zit! En ik dacht 

dat daaruit voor ons ook wel wat te leren valt. Broeders en zusters, we moeten nu ook weer niet 

óvergeestelijk willen zijn, en denken dat alles wat ons aardse leven aangaat éígenlijk iets van mindere 

rang, iets minderwaardigs in Gods heilige ogen zou zijn. Iets, waarvoor wij ons eigenlijk, éígenlijk 

tegenover Hem een beetje zouden moeten schamen! 

 

     Ja, in díé geest is er wel geredeneerd! En dan had men er nog een bijbeltekst voor ook, ja zeker! 

Deuteronomium 8! "Men zal bij brood alleen niet leven..." En had de Here Jezus bovendien Zelf dat 

woord uit Deuteronomium 8 niet aangehaald bij de verzoekingen in de woestijn door de duivel? Kijk-es 

an! Teksten d'r nog voor ook! 

 

     Ik aarzel niet deze redenering ontzéttend gevaarlijk te noemen! Zó'n redenering heeft Paulus nu 

ontmoet, en er rekenschap van gegeven, in 1 Timotheüs 4. Zó'n redenering kunt u nu verwachten uit die 

hoek -nú nog!-, de hoek waarop de apostel Paulus het oog had in dat hoofdstuk dat we daareven samen 

lazen. Zúlke ónchristelijke godsdienstigheid... -want die is er!- ...zúlke ónchristelijke godsdienstigheid is 

nu eeuw in, eeuw uit nog aan het woord gebleven! Héídense godsdienstigheid! Ja, want dat is ronduit 

héídens, om in de schone schepping van God als het ware étages te denken, aan te brengen; 

dwarsdoorsneden, begrijpt u? Verdiepingen, lagen, en dan van de onderste lagen minachtend te spreken 

als mààr lichamelijk en stoffelijk, en om dan van de bóvenste lóffelijk te spreken, en te zeggen dat die 

zijn: "psychisch"; dat betekent: "zielelijk", "ziel-ig"; of "pneumatisch"; dat betekent "geestelijk"; ja, dat 

die naar het góddelijke naderen. Vandààr, dat die mensen die zo redeneerden, vonden, dat niet-trouwen 

beter was dan wél trouwen, en dat niet-eten beter was dan wél eten! Afijn, nu herkent u het wel. Want in 

die heidense hoek is al vóór Christus hier op aarde kwam de monnikerij gepleegd, en het kloosterleven, 

en dààr is de ascese opgekomen: het kwellen van jezelf door vasten en dorstlijden, door nachten te 

waken inplaats van lekker te slapen; en vooral niet te vergeten: door het celibaat te betrachten! Dàt 

gedaas heeft de apostel Paulus nu eenvoudig genoemd: lering van bóze geesten; er staat dan: demónen! 

Maar wat hébben die demonen het van Paulus lelijk gewonnen! Nee, ik moet zeggen: wat hebben die 

boze geesten het lelijk gewonnen van de héílige Geest in de latere kerk!; ónze kerk, want we komen 

allemaal uit de roomse kerk. De middeleeuwse kerkgeschiedenis bewijst het maar àl te tragisch! En 

denkt u nu alstublieft niet, dat wíj van die boze geesten helemaal genezen zijn, en daar schotvrij voor 

zouden zijn; wíj, prostestànten!, en wíj, gereforméérden!, en u kunt nog wel een beetje verder gaan met 

differentiëren. Néé hoor! Als we niet oppassen -u en ik óók!- dan vinden wíj het woordje "ziel" toch 

eigenlijk ook wel véél "vromer" dan het woordje "lichaam"! 

 

     Nu, en omdat dààrachter een heel heidens complex van gedachten zit, dààrom waarschuw ik 

daartegen van tijd tot tijd. Dààrom: omdat Paulus ons geleerd heeft: "Schaam je je niet, om iets te 

verachten wat God geschapen heeft?! Alles wat God geschapen heeft is góéd, en níéts daarvan is 

verwerpelijk! De héle mens, of je hem nu van buiten bekijkt, en spreekt van "lichaam", of meer van de 

binnenkant, en spreekt van "ziel": die héle mens is door God geschapen!" Leest u 1 Timoteüs 4 nog 

maar eens over onder dàt aspect, na uw boterham, na uw brood, en kijk dàn eens naar uw vrouw, en naar 

uw kinderen! Zou u dat willen veràchten, dat mooie, wat Gód u geeft?? Dàt is nu Zijn schepping! 

 

     Ja, u kunt begrijpen dat een man als Paulus dààrvan ophoorde; hij was toch een echte Jood? Hij was 

toch van jongsaf in de Schrift onderwezen? En wat zei die Schrift? Dit: toen God de HERE de eerste 

mens gemaakt had, toen lag hij daar, die mens, op de grond: bijna klaar! En wat staat er dan van die 

mens? Wat staat er dan letterlijk? Dat God hem schiep úít de aardbodem? Nee, hij lag daar, en toen was 

die mens: stóf uit de aardbodem! Niet úít stof uit de aardbodem... néé, nee nee! er staat: hij was stóf uit 

de aardbodem! En tóén...! toen kwam God zó: ffft! Toen zette God dat schepsel aan de gang, zoals de 

wind een molen aan de gang zet! "En God blies in zijn neusgaten een levensadem (een adem van leven); 



zó werd de mens een levende ziel." Dat staat nu weliswaar niet meer in de nieuwe vertaling, maar in de 

Statenvertaling nog wel! 

 

     Dàt is het woord "ziel", de eerste keer in de Bijbel. Zó werd de mens een levende ziel. En was toen 

alles klaar? Kon die mens toen verder wel van de wind leven? Nee nee! Toen plaatste God die mens in 

een paradijs, waarin God de HERE van tevoren al voor eten en drinken in overvloed gezorgd had. Afijn, 

u weet het wel, wat God daar allemaal over gezegd heeft, over dat éten van toen. En toen is daar wel de 

intocht van de zonde in de wereld op gevolgd, maar dat heeft toch aan Gods trouwe vaderzorg voor Zijn 

schepsel, de mens, principieel níéts veranderd! En zélfs heeft God nà de zondvloed het dieet van de 

mens nog wat uitgebreid. Want in de hof was aan de mens blijkbaar alleen maar een plantaardig dieet 

gegeven: het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn. Maar nà de zondvloed breidde God dat 

oorspronkelijk plantaardige dieet nog wat uit, en voegde daar vlees aan toe. 

 

     En als we dan verder lezen in de heilige Schrift, dan zien we dat God Zich ook daarna nog wel 

terdege bemoeid heeft met zulke gewone dingen als het eten en drinken, de kleding en de woning van de 

Zijnen, van Abraham, van Izak en Jacob, van Zijn oogappels: van Israël in de woestijn, en later in 

Kanaän. Nee! Dat heeft God later ook hélemaal niet verre beneden Zijn waardigheid geacht als 

Schepper, als God! Wat heeft God niet gezorgd voor Elia, tijdens de hongersnood onder Achab! En wat 

heeft God niet gezorgd voor Zijn lieve Zoon, toen Hij Mens geworden was, en lange tijd gekweld was 

door de duivel en de honger in de woestijn: "de engelen kwamen, en dienden Hem." 

 

     Dàt was de Bijbel van Paulus! Kunt u nú begrijpen dat hij ópstoof tegen die "gnosis"? En laten wij 

dus ook maar oppassen, broeders en zusters, dat we onze gebeden, en ook onze christelijke prediking, 

niet altijd en eeuwig maar beperken tot die dingen, die de "ééu-wige zà-ligheid" betreffen! Hè! Ja, dat 

zíjn wel belangrijke zaken, maar er is meer aan de hand! Onze hemelse Vader bemoeit zich met àlles, 

maar dan ook met àlles! Pas dus op, dat u, van een andere kant komend, tenslotte tóch niet meevloeit 

met de tijdgeest van vandaag, die net doet alsof eigenlijk alles maar vanzelf gaat. Alsof het vanzelf 

ontstaan is, en ook vanzelf bestaan blíjft! Néé! De zon, de maan, de planeten, de kometen, de sterren, en 

dan onze kleine aardbol... dat ís allemaal maar niet vanzelf gekomen! En dat gààt ook allemaal maar niet 

vanzelf, dat gróte... en dat verschrikkelijk kleine, dat men ontdekt heeft! En het meeste is natuurlijk nog 

niet ontdekt; het meeste komen we niet eens te weten! "Maar dat gaat nú vanzelf...", zeggen ze dan! Wie 

dat allemaal evolutionistisch gelooft, die gelooft in een spróókje! Maar de Bijbel leert het anders: Gód 

sprak! 

  

                "'s HEREN alvermogen 

                bracht de hemelbogen 

                door Zijn Wóórd in 't licht;  

                heeft de flonkervuren 

                die de tijd verduren 

                door Zijn Géést gesticht!" 

 

    Daar moet u eens aan denken in het voorjaar, dat de heilige Geest niet alleen hàrten bekeert (of 

wederbaart), maar dat de heilige Geest ook de natúúr vernieuwt! "Zendt Gij uw Geest uit, zo worden ze 

geschapen..." Zonder de heilige Geest krijgt de boer geen aardappels! 

 

     En temidden van àl die schepselen waar God voor zorgt, staat nu de mens, ja, thans uitgegroeid tot 

een menshéíd met een duizelingwekkend getal! Maar God ziet ze!, die ontelbare sterren, en die 

ontelbare mensen! En God kent ze, en God voedt ze! Dat staat in de Bijbel van Paulus! Toen er van een 

prediking van een evangelie aan de heidenen nog geen sprake was, toen zorgde God tóch ook al voor díé 

mensen, die níét zo rijk waren als Israël! De Here Jezus zei tóén al dat God Zijn zon liet opgaan over 

bozen en goeden, en dat Hij regende over rechtvaardigen en goddelozen. Dàt zei de Bijbel van Paulus! 

Die zei niet dat de natúúr dat allemaal deed, of dat dat allemaal vanzélf ging, dat het tenslotte een 

"generatio spontanea" was: "iets", dat ook het léven vanzelf voortbracht! Néé nee! Psalm 147 heeft ons 



geleerd hoe je eigenlijk ook wel eens over God zou kunnen spreken midden in de winter. Je zou dan ook 

eens, inplaats van: "hét vriest" en "hét dooit", kunnen zeggen: "God lààt het weer vriezen, en God lààt 

het weer dooien"! En je zou dan in een christelijk krant bijvoorbeeld ook eens wat anders kunnen 

schrijven; niet meer: "koning winter blaast de aftocht!", maar je zou dan ook wel eens kunnen schrijven: 

"God heeft de dooi laten invallen." 

 

     Dàt stond in de Bijbel van Paulus! Daar stond bijvoorbeeld in: "God zorgt voor ossen; God zorgt 

voor vissen en vogels": Psalm 104! En Paulus zei zelf -Handelingen 14- dat God het hart van de 

heidenen óók verblijdde met spijs en vrolijkheid! Daar hoef je geen vroom mens voor te wezen, om een 

goede God in de hemel te hebben! God verblijdde ook het hart van de héídenen met spijs en vrolijkheid! 

 

     Broeders en zusters, wat zegt u toch van zo'n màchtige God, zo'n béste God, zo'n gúlle God? En wat 

zegt u vandaag van zo'n gedúldige God tegenover óns, veelszins afvallig christendom, dat toch zoveel 

beter weet, maar dat God negeert! De HERE gààt maar door met goeddoen; ja, juist over de 

voormalig-christelijke landen valt nu niet bepaald zo'n klein beetje uit die gróte paraplu van brood, die 

God over de aarde opheft! West-Europa is nu niet bepaald een onderontwikkeld en misdeeld gebied! En 

in dàt werelddeel wonen u en ik nu, en daar bidden wij déze bede: "Onze Vader, die in de Hemelen zijt, 

geeft U ons heden ons dagelijks brood?" Is 't u wel eens opgevallen, dat er in deze bede tweemaal een 

woordje staat, zo'n klein woordje: het woordje "ons"? Reeds dàt feit moet voor óns al voldoende zijn om 

ons te doen verstaan, dat Christus heeft gewild dat wij als christenen niet egoïstisch zullen bidden! "Als 

ík maar zalig word, en... nou ja, totdat ik dood ga zo'n beetje te eten heb, en dan is 't wel goed." Néé! Let 

dàn eens op de vierde bede! Die wil van u maken: sociaal-vóélende en sociaal-bíddende christenen! We 

moeten niet alleen vragen om brood voor onszelf, en kleding en woning voor onszelf, maar we moeten 

óók bidden voor hen die rondom ons zijn, voor hún levensbestaan! "Sociaal" komt van "sócius"; dat 

betekent gewoon: "makker, vriend"; misschien mag ik het bijbelse woord "naaste" gebruiken. Die vierde 

bede is een geméénschapsgebed! 

 

     Daarom tenslotte dit: om redenen die ik al genoemd heb, heeft de Here Jezus het "Onze Vader" dus 

maar kort gelaten. Ook de vierde bede is toch maar kort! Er zit véél in, maar hij is maar kórt 

geredigeerd; zelfs bij Lucas! Daarom heeft ook Lucas toch alleen maar gesproken over "brood". Maar... 

natuurlijk mogen wij voor onszelf, en voor elkaar, voor land en volk en volkerén, ook wel om dingen 

vragen die daarmee verband houden! Het zou ook weer overdreven zijn te menen, dat Christus ons 

alleen maar heeft toegelaten te bidden om droog brood! Nee, in onze hedendaagse gecompliceerde 

wereld is meer nodig! Deze wereld vormt een uiterst ingewikkeld raderwerk! Laat daarin maar eens een 

wieltje weigeren, dan zit je meteen zonder licht!; je zal in de lift zitten! Je zit meteen zonder 

geneeskundige hulp!; er zal een kindje verwacht worden! Je zit meteen zonder overheidshulp!; je zal 

bedreigd worden! Je zit zonder bescherming: er is geen politie! Zó is de wereld van vandaag! Zó 

afhankelijk zijn we! Zóveel comfort, en dààrom zo afhankelijk! God heeft maar even te zeggen: "Tot 

hiertoe, en niet verder!", en we zitten in de puree, en we worden overspoeld -wij óók!- door een zéé van 

honger en armoe, en van epidemische ziekten! Dacht u dat dat alleen maar in India kan? Denk eens aan 

de oorlogsjaren, ú, ouderen...?! 

 

     Nu, dààrtegenover zenden we de vierde bede in haar volheid op, en we bidden die, we leggen die 

voor God neer, in diepe afhankelijkheid, in diepe dankbaarheid, en misschíén... ook met véél schaamte! 

Als we naar onszelf zien: hoe vaak hebben we het gebed niet afgeraffeld? En als we om ons heen zien, 

en we letten op de verzondigde gaven en schatten in deze rijke tijd: wat wordt er toch veel in wellust 

doorgebracht, om met Jacobus te spreken! God gééft maar, en blíjft maar geven, en Zijn christenheid, 

die éérst geslagen was, en daarna overwéldigend gezegend, dwaalt maar af, en dwaalt al maar méér af! 

Het kan me wel eens bekommerd maken; bezórgd! Hoe lang zou God dat door laten gaan? Immers, 

dezelfde Here Jezus Die ons de vierde bede leerde, heeft toch óók bevolen, dat we op de tekenen der 

tijden zullen letten! Hij heeft bijvoorbeeld gezegd: "Tegen de tijd dat Ik terugkom zal het veel lijken op 

de dagen van Sodom en Gomorra!" Nu, diezelfde Here Jezus heeft ons  toch óók bevolen dat we 

wààkzaam zullen zijn! Wat ik nú zeg, dat zeg ik tot àllen: weest wàkker! 



 

     Nu, de goede Geest van Christus lere óns en onze kinderen in deze tijd, waarin zoveel Róyaals is, óók 

maar Lóyaal te zijn, en met een oprecht hart, oprecht van wandel, Zijn dag tegemoet te gaan! Laten we 

dat doen als een mensengemeenschap, waarin men voor het belang van elkaars brood open oog hééft, en 

hóúdt, en daarvoor opkomt, bíddend zelfs opkomt! Niet óvergeestelijk, maar als een gemeenschap die 

daar bést over durft praten tegen God! Maar anderzijds, en juist daaróm: brood wordt door góéde 

christenen ook weer niet verafgood! Er komt een tijd, dat u het niet meer kunt eten! Dan gaat u sterven! 

Het sociale moet nu ook weer niet worden verabsoluteerd! 't Is nu ook weer niet het één en het al! Dan 

krijg je só-ci-a-lis-me, en dat is een àfgod! Dat voert tot màterialisme! 

 

     Dààrvoor moge God ons bewaren: dat we ons verbeelden buiten Gods hand te zullen kunnen. We 

moeten blijven bij de goede, eenvoudige belijdenis van zondag 50: van Gods zégen! Ik zou daarmee 

willen eindigen. En dat ook onze, ónze -wij met elkaar!- zorg en arbeid, zélfs ook Gods eigen gaven, 

zónder Zijn zegen ons niet gedijen! Want je kunt een overvloed krijgen, maar als er Gods vloek over 

ligt, dan is het nóg bitter in de buik! 

  

  "En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schépselen   

   àftrekken, EN OP HEM ALLEEN STELLEN!" 

                                                 

                                        Amen. 

───────────────────────────── 

Ds. C. Vonk, 6 juni 1971 

 


