Don Bosco

Bezinning 193: Vader, laat uw naam geheiligd worden
Lucas 11,1-13 = 17° zondag C-jaar

Het Woord
Eens was Jezus aan het bidden en toen Hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen
tegen Hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ Hij zei
tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: “Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw
koninkrijk komen. 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.”’
Daarna zei Hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar
hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen, want een vriend van me is na een
reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” En veronderstel nu eens dat die vriend
dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan
niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft
omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen,
en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg Ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden,
zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt en wie
zoekt vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als
het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei
vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer
zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen.’

Een woord bij het Woord
De leerlingen zien Jezus bidden en vragen Hem om hen te leren bidden. Ze vragen dus om een
specifiek gebed van Jezus als aanvulling bij de gebeden van hun godsdienst. Jezus leert hun het
Onzevader, bij Lucas in een kortere versie (vergelijk met Matteüs 6,9-13).
Er zijn drie delen. Jezus geeft slechts één woord om God aan te spreken: Vader. Op het einde van
het tekstfragment van dit evangelieverhaal komt dat woord bij wijze van inclusie terug. Dan volgen
twee wensen: dat Gods naam mag geheiligd worden en dat zijn Rijk mag komen. Het geeft de
essentie van ons geloof weer. Tot slot volgen er drie beden. Omdat er geen aardrijkskundige
omschrijving in voorkomt, slaat het woord ‘ons’ op alle mensen. We bidden dus dat elke mens zijn
dagelijks brood mag ontvangen, wereldwijd. We bidden dat onze schulden vergeven worden en dat
we niet in de verleiding komen om Jezus te negeren of te verwerpen (zie Lucas 8,13 en 22,40).
In de parabel moedigt Jezus ons aan om met volharding – zelfs met enige brutaliteit – onze vragen
aan God te stellen. Daardoor accentueert Hij het vraaggebed, zelfs met kracht. Want daarna geeft
Hij ons driemaal de zekerheid dat we antwoord zullen krijgen. We zúllen ontvangen en vinden en er
zál worden opengedaan. Zo is God! Hij staat altijd te wachten om ons te kunnen geven.
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Tot slot zegt Jezus ons wat we boven alles moeten vragen: de heilige Geest en zijn goede gaven. Hij
legt dus een band met Pinksteren (Handelingen 2,33.38). En inderdaad, de Geest zál gegeven
worden, altijd weer opnieuw.

Het Woord in mijn leven
Bid ik dat de Vader mag geheiligd worden? Wat betekent dit? Bid ik dat zijn Rijk mag komen? Hoe
ziet dat Rijk eruit? Welke plaats heeft het vraaggebed in mijn leven? Bid ik met hardnekkig
vertrouwen? Bid ik God om zijn goede Geest met zijn gaven (zie Galaten 5,22-23)?

Bidden met het Woord 1
Vader,
laat uw naam geheiligd worden
en laat uw koninkrijk komen.
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. Amen.

Bidden met het Woord 2
Vader,
Gij geeft, als wij U iets vragen.
Gij laat ons vinden,
als wij U en uw Rijk zoeken.
Gij doet open
als wij aankloppen.
Dat is een zekerheid,
die we van Jezus leren.
Geef uw heilige Geest
aan elke mens op aarde.
Geef ons de gaven van uw Geest:
liefde, geloof, goedheid, geduld,
vrede, vreugde, vriendelijkheid,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Amen.
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