
Lucas 11:1 En het geschiedde, terwijl Hij ergens in gebed was, dat een 
van zijn discipelen, toen Hij ophield, tot Hem zeide: Here, leer 
ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. 

In ons leven kunnen wij veel leren, en het is goed. Wij gingen naar school en leerden 

lezen en schrijven enz. Ook werden er soms gebeden aangeleerd vanuit een 

kerkboek van het Babels christendom enz. Maar als men iets leert, dan heeft dit ook 

en doel. De leerlingen van Jezus hadden Hem zien bidden en kregen belangstelling 

om een doel te bereiken, en opdat God hun gebeden zou verhoren. 

Dan gaat Jezus verder en leert hen een basis, hetzij het gekende “Onze Vader”. Hij 

liet geen Paternosters maken om dan later er een aframmelgebeden van te maken 

samen  met “Weesgegroeten”  Soms gebruikt als bijgeloof in auto of in de sport. 

Studie van het Onze vader zie: https://biblespace.org/2012/05/15/onze-vader/ 

Jezus waarschuwde niet te bidden als de heidenen dat is zinloos! Toen was er al het 

repetitief bidden. Telkens herhalen van een voorgeschreven gebed. 

Matteüs 6:7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de 
heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden 

verhoord te zullen worden. 

CJB vertaling : 7 And whem you pray, don’t babble on 

and on like the pagans, who think God will hear them 

bette rif they talk a lot. 

 

 
 
 
 
 

De heidenen baden tot hun afgodsbeelden en 
baden herhalend, en in de houding zoals de 
beelden stonden afgebeeld, met gevouwen 
handen. Bid niet als de huichelaars leert, die 
willen opvallen om zich aan de mensen te 
vertonen! (Matth.6:5)  
 
Matteüs 6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw 

binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die 

in het verborgene ziet, zal het u vergelden. 
 1 Timoteüs 2:8 Ik wil dan, dat de mannen op iedere plaats bidden met opheffing 
van heilige handen, zonder toorn en twist.  
Biblespace, 6 september 2020 https://biblespace.org  

 

https://biblespace.org/2012/05/15/onze-vader/
https://biblespace.org/

