Don Bosco

Bezinning 172: Het Onzevader1
Matteüs 6,7-15 = donderdag 11° week jaar I

Het Woord
Jezus zei: ‘Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken
dat ze door hun overvloed van woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet
immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen. Bid daarom als volgt:
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.
Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.
Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.’

Een woord bij het Woord
Matteüs kadert het kerngebed van alle christenen in twee belangrijke boodschappen. Vooreerst:
hecht niet teveel belang aan jouw eigen inspanningen bij het bidden, maar laat heel je aandacht gaan
naar wat God voor ons doet en vertrouw op Hem. En op het einde verbindt hij de vergiffenis van
God tegenover ons met onze vergiffenis tegenover andere mensen. Eens te meer wordt de liefde van
God en verweven met onze onderlinge liefde.
God komt heel nabij: Hij is de ‘lieve papa’ en zo zijn alle mensen onze broeders en zusters; Hij
brengt zijn Rijk bij ons; op aarde moge gebeuren wat in de hemel geschiedt; Hij geeft ons brood;
Hij vergeeft onze schulden en Hij moge ons van het Boze bevrijden. Maar Hij is ook de grote God,
die ons ver overstijgt: Hij is in de hemelen; Hij, de heel Andere, moge geheiligd worden; van Hem
is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Jezus spreekt hier zichzelf uit in al zijn wezenlijke kenmerken. Door ons in zijn gebed op te nemen
– wat een gunst! – verbindt Hij ook ons met zijn Vader, Hij die de verbinding is tussen onze Vader
en de mensen. Uit alles spreekt grote liefde en een groot vertrouwen.
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Deze bezinning kwam tot stand vanuit de Bartimeüsgroep van Herne. Met dank aan de vijf deelnemers die op 26 april
2013 te Bever samenkwamen rond dit evangelie.
Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476.085.744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be

Het Woord in mijn leven
Bid ik het Onzevader met vertrouwen en overgave? Maakt mijn gebed mij in mijn dagelijks
handelen tot zus / broer van élke mens? Hoe sterk ben ik in het vergeven van de schuld van anderen
tegenover mij?

Gebed
God in de hemel,
Gij zijt de Vader
van iedereen.
Gij geeft ons alle mensen
als zussen en broers.
Geef brood aan wie hongert,
vrede waar oorlog woedt,
vergiffenis aan wie faalt.
Zo wordt Gij geheiligd,
zo komt uw Rijk,
zo geschiedt uw wil.
Moge het waar zijn
omwille van uw heilige Naam,
nu en in eeuwigheid. Amen.
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