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Meditatie Mattheüs 6 vers 5- 15  
Het bidden 

5 En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de 
synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen 
gezien worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. 
6 Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw 
Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het 
openbaar vergelden. 
7 En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij 
menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. 
8 Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. 
 

Het gebed des Heeren 
9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. 
10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. 
11 Geef ons heden ons dagelijks brood. 
12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 
13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, 
en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen. 
14 Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u 
vergeven. 
15 Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw 
misdaden niet vergeven. 

 
 
Gebed. 
We hebben de afgelopen keer stilgestaan bij "Stille tijd". Hebben wij ook in ons dagelijks 
leven daar tijd voor genomen. Nu willen we ons verdiepen in het gebed wat toch samen met 
de Bijbel, Gods Woord, ons iedere dag moet leiden. Is er wel tijd voor persoonlijk gebed?  
Van nature wil de mens onafhankelijk zijn. Het liefst zonder God (zondag 2vr.5). Als wij 
onafhankelijk blijven, dan is ons gebed leeg.  
 
Wat is bidden eigenlijk? 
In het paradijs was de omgang tussen God en Adam en Eva goed spraken zij met elkaar. Na 
de zondeval werd alles anders. Adam en Eva zijn bij God weggelopen en verborgen zich 
voor Hem. Als de Heere het niet verandert heeft, is dat ook in ons leven. Wij vinden ons zelf 
ook belangrijker dan God. Wat een genade van Hem dat hij ons in zijn Woord oproept om te 
bidden. Zondige mensen mogen nog tot God bidden. We moeten ook bidden. De Heere wil 
dat we Hem in alles nodig hebben. Zelfs voor de kleinste dingen van elke dag. Zonder Hem 
kunnen we niets doen. Alles aan Hem vertellen in gebed en erkennen dat we van Hem 
afhankelijk zijn. 
 
We mogen bidden, we moeten bidden, maar kunnen wij ook bidden? 
Het kan alleen door de Heere Jezus. De Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 26 (Wij 
geloven dat wij geen toegang hebben tot God, dan alleen door den enigen Middelaar en 
Voorspraak, Jezus Christus, den rechtvaardige). 
De Heidelbergse Catechismus zegt in zondag 45 dat het het voornaamste stuk der 
dankbaarheid is, welke God van ons vordert. Bidden is niet alleen voor ons zelf, maar God 
moet eerst de lof en eer krijgen in het gebed. 
Als we Bijbelteksten over het gebed opzoeken dan lezen we hoe krachtig het gebed is. 
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Jakobus 1 vers 16 "Een krachtig gebed des rechtvaardigen mag veel".  
De Heere wil ook uitkomst geven op het gebed. 
Psalm 50 vers 15 "En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij 
zult Mij eren". 
Bidden is ook een wapen tegen verleiding. 
Matheüs 26 vers 41 "Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt". 
Bidden maakt afhankelijk en geeft rust. 
Psalm 145 vers 18 "De Heere is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in 
der waarheid". 
Bidden geeft vertrouwen om niet bezorgt te zijn. 
Filippenzen 4 vers 6 "Weest in geen ding bezorgd,maar laat uw begeerten in alles door 
bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God". 
 
 
Dan blijft het gebed over; Heere, leert U ons bidden. 
 
Ter overdenking 
Lees Genesis 3 vers 8 en 9. Welke plaats had het gebed voor en na de zondeval? 
Lees Matheüs 14 vers 23 en Markus 1 vers 35: Wat valt je op aan het leven van de Heere 
Jezus? 
Lees De Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 26 en Catechismus zondag 45. 
 


