Vraag en er zal je gegeven worden,
zoek en je zult vinden,
klop en er zal voor je worden opengedaan.
Want ieder die vraagt ontvangt,
en wie zoekt vindt,
en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Is er iemand onder jullie die zijn kind,
als het om een brood vraagt,
een steen zou geven?
Of een slang, als het om een vis vraagt?
Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht,
je kinderen al goede gaven schenken,
hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel
dan het goede geven
aan wie hem daarom vragen.
Matteüs 7, 7-11

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.
Matteüs 6, 9-13

Deze woorden uit de Bergrede worden
doorgaans gelezen als raadgeving bij het
bidden. De vraag is echter hoe we
bidden.
Bidden wordt soms gezien als: aan God
vragen wat je graag hebt of wat je nodig
hebt. Vragen dus, zoals in een winkel: aan
de hand van een boodschappenlijstje
zoeken wat je wilt hebben. Met dezelfde
bedoeling schrijven kinderen een brief aan
de Sint. Op die manier zeggen mensen
aan God eigenlijk wat Hij voor hen moet
doen. En als dat niet lukt, dan wordt men
wel eens boos op God en keert men Hem
de rug toe. Wat men in de ene winkel niet
vindt, gaat men in een andere zoeken.
Dat gebed wordt wel eens ‘kleingelovig
gebed’ genoemd.
Je kan ook anders bidden. Het
‘vertrouwvol gebed’ vraagt niet zozeer
concrete dingen, maar bidt om de komst
van het koninkrijk van de hemel. Matteüs
had dat in het vorige hoofdstuk duidelijk
gemaakt in het Onzevader. Dat koninkrijk
gebeurt in het samen leven van mensen in
dienst aan elkaar en niet ten koste van
elkaar. Jezus sprak in dat verband over
liefde, barmhartigheid en gerechtigheid.
Met zijn levenswijze en In vele parabels
heeft Hij laten zien hoe dat koninkrijk van
God kan komen. Het vertrouwvol gebed
vraagt om dat koninkrijk, met andere
woorden dat het leven ‘goed’ mag zijn,
wat er ook gebeurt. Het spreekt een
vertrouwen uit dat God er altijd is voor elke
mens en dat Hij geen mens in de steek
laat. Wat dat concreet kan betekenen is
vaak niet duidelijk. Het Onzevader geeft
enkele voorbeelden: 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.
Het bijzondere aan dat vertrouwvol
bidden is dat God niet wordt voorgesteld
als degene die ons dat koninkrijk kan/moet
geven. We bidden wel om zijn nabijheid,
die ons kracht kan geven om zijn koninkrijk
te laten gebeuren onder ons.
Het woordgebruik van Matteüs wijst niet
enkel op bidden, maar ook op het
luisteren naar Gods Woord in de Schrift.
Het hebreeuwse woord 'Bét ha-midrasj'
betekent letterlijk: leerhuis, vraaghuis,
zoekhuis. In een leerhuis wordt een tekst uit
de Schrift gelezen. Men bevraagt de tekst,
men zoekt, met klopt als het ware op de
tekst tot hij opengaat om te openbaren wat
God te zeggen heeft. In een leerhuis delen
mensen met elkaar hoe Gods Woord hen
raakt. Samen ontdekken zij hoe dat
koninkrijk van God concreet gestalte kan
krijgen en hoe zij daartoe kunnen bijdragen.
Het vertrouwvol bidden spreekt dus niet
alleen God aan, maar engageert ook de
mensen die bidden om concrete stappen
te zetten opdat het koninkrijk kan komen.
Wil de kerk in de toekomst opnieuw bloeien,
dan is die wondere samenwerking tussen
God en mensen meer dan noodzakelijk.
God is er voor de mensen en mensen
vragen, zoeken en kloppen samen om zijn
Woord te kunnen ontvangen als een Woord
en een weg van Leven. Zijn nabijheid in zijn
Woord geeft hen daartoe kracht.

Wordt vervolgd.

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.
Spreek tot ons uw Woord van leven,
open ons hart en ons bestaan
voor wat Gij ons te zeggen hebt
in deze, onze levensomstandigheden.
Wek gemeenschappen tot leven
waar mensen samen luisteren
naar uw Woord
en met elkaar delen
hoe uw Woord hen aanspreekt.

Wie deze blaadjes per mail wil
ontvangen, kan daarvoor een mailtje
sturen naar lucmaes.belsele@skynet.be.

Zet gemeenschappen op weg
om brood te voorzien voor elke mens,
om schulden te vergeven,
om elkaar te behoeden voor beproeving,
om de wereld te redden
uit de greep van het kwaad.

In het Licht
van Gods Woord

Evangelie,
inspiratie voor
de kerk van morgen

Onze Vader in de hemel,
Gij zijt er voor ieder van ons.
Op U durven wij vertrouwen.

2.2

Amen.

Vragen, zoeken, kloppen
Luc Maes

Matteüs 7, 7-11
Matteüs 6, 9-13

