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Overweging  
Gemeente van God, lieve mensen van de Pelgrimskerkgemeente hier in de Goede Herderkerk 

Jezus’ gebedsleven werkt kennelijk aanstekelijk op zijn leerlingen. Ze willen van hem leren bidden.  
De versie van het Onzevader bij Lucas is aanzienlijk korter dan bij MaUeüs. In het evangelie volgens 
Lucas spreekt Jezus God steeds aan als Vader. Het drukt zijn diepe inXmiteit met God uit. En hij 
nodigt zijn volgelingen uit om in net zo’n intense betrokkenheid op God te leven.  

Jezus begint het gebed met de dingen die God aangaan. In geloof begint het gebed met ruimte 
maken voor Gods werkelijkheid en Gods werking in ons leven, in onze wereld, in onze Xjd. 
 Laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen.  
“Uw naam worde zichtbaar in ons; een wereld waar gerechXgheid is, en genade - “ zo hertaalt 
Huub Oosterhuis het Onzevader in het lied Onze Vader verborgen.  

Daarna komen onze menselijke zorgen en noden aan bod: brood, vergeving en niet beproefd 
worden of standvasXgheid.  
 Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. 
 Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. 
 En breng ons niet in beproeving. 
Brood is het oersymbool van alles wat een mens nodig hee] om te leven, om het leven meer te 
laten zijn dan over-leven. Een mens lee] van meer dan brood alleen. Dan kun je ook denken aan 
zaken als gezondheid, zinvolle bezigheden en werkzaamheden, betekenisvolle relaXes, vrede en 
veiligheid, toekomstperspecXef.  
Vergeving gaat over samenleven. Kan vergeving vragen en krijgen een mens niet bevrijden en 
ruimte scheppen voor barmharXgheid naar anderen? Als je zelf bereid bent anderen te vergeven, 
kun je ook God om vergeving vragen. Wie genadig is voor anderen en voor zichzelf, schept 
mogelijkheden om Gods genade.  
Bidden om niet in beproeving gebracht te worden, is bidden om niet in de macht van de 
beproeving te blijven ziUen waardoor we het zicht op God zouden verliezen.  

Het verhaal over het manna - het brood dat de Israëlieten leren eten in de woesXjn - kan denk ik 
licht werpen op de beden in het Onzevader om brood én om niet in beproeving gebracht te 
worden. 
Het volk Israel is bevrijd uit hun slavernij in Egypte, maar vrij zijn is misschien wel moeilijker dan 
bevrijd worden. Lukt het ze om vrij te gaan leven? VeerXg jaar lang zal het volk met Mozes door de 
woesXjn zwerven, zonder de zekerheid of ze het Beloofde Land ooit bereiken. VeerXg jaar - voor 
een afstand die je in een kleine week flink doorstappen kunt overbruggen. En dan die wonderlijke 
verhalen over water uit een rots, kwartels die dood uit de lucht vallen en het manna. Verhalen met 
een symbolische betekenis, die je wegwijs maken in het leven - toen en nu.  



Als het volk begint te klagen in de woesXjn, nog maar kort na de wonderlijke bevrijding uit de 
slavernij van Egypte – het is allemaal zo menselijk – als ze beginnen te klagen en terugverlangen 
naar de gevulde vleespoUen van Egypte, zegt de Heer tegen Mozes: 
Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uit gaan 
om net zo veel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. Daarmee stel Ik hen op de proef: Ik 
wil zien of ze zich aan mijn voorschriBen houden. (Ex. 16: 4) 
Wat het precies is, blij] een raadsel. Als de Israëlieten het brood uit de hemel vinden, zeggen ze: 
‘Wat is dat nou?’ – in het Hebreeuws: man na. Daar komt die naam vandaan. 
Manna, huh wat is dat, dat is het brood dat ze in de schoot wordt geworpen. Zo voedt de Heer zijn 
volk. Maar, alleen als ze zich aan zijn voorschri]en houden.  

Drie dingen zijn er vreemd en leerzaam aan.  
Het eerste is dat iedereen ongeveer evenveel manna verzamelt. Of je nu veel of weinig genomen 
had. Niemand mag rijker zijn dan een ander, niemand mag ontbering lijden. Er is genoeg voor 
ieders behoe]e, maar niet voor ieders begeerte.  
Het tweede dat opvalt is dat niemand het manna tot de volgende dag kan bewaren. Elke dag 
opnieuw moest men vertrouwen dat het er weer lag. Iedere dag staat op zichzelf. Je lee] bij de 
dag. Dit gaat nogal in tegen onze verstandige neiging om een appeltje voor de dorst achter de hand 
te houden. 
Het derde vreemde is dat het op de zevende dag niet verschijnt en dus kan er op de zesde dag een 
dubbele porXe verzameld worden, dat niet beder].  

Dit klinkt allemaal mee op de achtergrond in ons gebed om dagelijks het brood dat wij nodig 
hebben.  
Niet meer dan wat je nodig hebt.  
Niet verzamelen voor schuren en opslagplaatsen, om je eraan te verrijken.  
Niet je brood verdienen over de rug van anderen, door uitbuiXng en onderdrukking, van mens en 
of schepping.  
Dat alles, al die moeilijke en lasXge economische vragen komen in deze bede mee en spelen hun 
eigen rol. Bidden luistert nauw. 

En het verhaal van het manna kan denk ik ook illustreren wat bedoeld wordt met ‘beproeving’. 
Leid ons niet verzoeking, was voorheen de vertaling, en verlos ons van de boze. 
Dat laatste ontbreekt overigens bij Lucas, maar staat wel in het Onzevader zoals we het thuis en in 
de kerk hebben leren bidden.  

Breng ons niet in zo’n beproeving dat we daarvoor vallen; dat we daardoor het zicht op God 
verliezen.  Het lijkt erop dat goed en kwaad verstrengeld zijn, zodat we niet alXjd kunnen uitmaken 
of wat kwaad was toch niet ook goeds bevat. 
Het verhaal van het manna laat zien dat we in de ervaring dat het leven ons op de proef stelt niet 
buiten God om gaat. Dat lukt vooral als we zijn gegroeid, er sterker door zijn geworden. Als we 
terugkijkend kunnen zeggen dat het leven ons veel hee] geleerd, ook door dieptepunten heen. 
Mogen we dat ook aan anderen voorhouden? Beter van niet, denk ik. Gaat het hier niet om 
ervaringen die we alleen zelf kunnen opdoen?  
De Heer reageert op de klacht van het volk met het brood uit de hemel. Daarmee stel Ik hen op de 
proef: Ik wil zien of ze zich aan mijn voorschriBen houden. 
Zoals een oude rebbe bad: ‘Maak me duidelijk God, wat de dingen die me overkomen van me 
willen. Niet waarom ik lijd, wil ik weten, God, maar of het verbonden is met uw Naam.’ 



We bidden of God ons wil behoeden voor de macht van het kwaad en die kan zich op allerlei 
manieren manifesteren. We bidden of we de kracht mogen vinden om weerstand te bieden tegen 
de kwade neigingen in ons zelf, en de kwade invloeden van buitenaf. Niemand is daar van 
gevrijwaard of uit zichzelf immuun voor. Het is al heel wat als je je eigen zwakheden kent, soms 
leer je ze pas kennen door schade en schande. 

Er zijn meer van zulke beproevingen, in bijbelverhalen en ook in je eigen leven, die je sterker 
maken, wijzer, evenwichXger. Soms kun je zulke beproevingen ervaren als pijnlijke levenslessen. Je 
leert, je groeit, van weerstand. En soms kun je in die tegenstand en tegenslag ook iets van God 
ontdekken - dat die je er doorheen leidt. 

Als de leerlingen Jezus vragen: ‘Leer ons bidden’, krijgen ze een voorbeeld.  
Het gebed lees ik als één grote vraag om te leven in de Geest van God en diens bedoelingen. En 
daarom vragen is dan ook de bereidheid uitspreken om daar naar te leven.  
Wellicht voegt Jezus daarom toe: ‘Als jullie je kinderen al goede gaven schenken - en dus niet alXjd 
wat ze vragen denk ik er dan bij - ‘zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie 
daarom vragen’.  

God stelt het volk op de proef met het manna. 
Jezus werd zelf beproefd in de woesXjn.  
Men kan bidden om ervoor gespaard te blijven. Jezus zelf bidt dat de beker van het lijden aan hem 
voorbij mag gaan. Wat God zijn kinderen nooit onthoudt is zijn Geest - om in die geest te werken 
en te leven. Is het niet Gods genade dat we iedere dag weer ontvangen wat we nodig hebben: 
hoe je samen omgaat met het brood van de aarde dat je geschonken wordt, hoe je maat weet te 
houden en ook van ophouden - op de zevende dag - weet, vervuld met de Geest die doordringt in 
het hart, die kracht gee] en nieuw leven. 
AMEN. 


