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2. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben  – het gebed       
(Lukas 11:1-13) 

 
Jezus leert zijn leerlingen bidden door hen woorden te geven die zij na 
kunnen zeggen. Net zoals wij muziek leren maken door composities van 
anderen na te spelen. Het Onze Vader is een gebed van ongekende diepte. 
Natuurlijk mogen wij improviserend onze eigen gebeden bidden. Maar het 
gebed van Jezus is van een andere orde. 
Het richt ons eerst op God, onze Vader. Wij beginnen ons gebed vaak met 
onszelf, deze wereld, de ander. Ook vandaag als we bidden voor een nieuw 
seizoen waarin het meeste van ons voedsel groeit, voor de schepping, voor 
onze arbeid, betaald of niet betaald werk. Het Onze Vader verlegt dan de 
aandacht allereerst naar God. Naar de heiliging van zijn Naam, naar de komst 
van Zijn Koninkrijk. 
En dan pas klinkt die eerste bede waarin het gaat om wat wij nodig hebben 
rond gewas en arbeid: Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. 
Onze verlangens, onze zorgen en gebeden gaan veel verder dan het dagelijks 
brood. Van onze volle vriezer tot de zorgen over een belegde boterham op 
onze oude dag. Heeft deze bede nog inhoud voor ons? Zeker! 
Allereerst bidden we: Geef ons …. Niet mij of hem of haar: we ontvangen 
samen en delen wat we ontvangen van God. 
Ten tweede bidden we om brood: is dat het concrete brood dat we eten of 
het brood dat we ontvangen aan het heilig Avondmaal? Gaat het om ons 
lichamelijk brood of ons geestelijk brood? Is er verschil? 
Ten derde bidden we om het brood dat wij ‘nodig hebben’. Wat wij nodig 
hebben als het broodnodige om te leven. We mogen leven bij de dag. Het 
wordt ook vertaald met ‘het brood van morgen’. Een stukje van de toekomst 
van God, waaruit we elke dag mogen leven. In onze gebeden, in onze viering 
oefenen we het gewone leven, dat de Heer ons elke dag weer geeft. 
 
Om nog eens over door te praten: 
Wat betekent deze bede om ons dagelijks brood voor u / jou? 

Bijbelstudie –  
In de Bijbel zijn er vele invalshoeken om het brood uit het 
Onze Vader invulling te geven: Het manna in de woestijn: 
steeds genoeg voor elke dag (Exodus 16), het concrete 
dagelijks brood (Lukas 9: 11-17) of het brood van het laatste 
Avondmaal (Lukas 22: 15-20). 

 
Gebed –  
Sinds de invoering van de bid- en dankdag in de 17e eeuw is er 
veel veranderd in de manier waarop we omgaan met ‘gewas 
en arbeid’. Het is goed als gemeente te blijven belijden dat we 
in heel ons leven afhankelijk zijn van God als de gever van de 
zegeningen in ons dagelijks leven. Maar ook mogen we de 
gebeden vandaag weer bidden vanuit een concrete situatie 
van ons dagelijks leven. 
We mogen ons richten op onze Vader, op Zijn heilige Naam, 
op de komst van Zijn Koninkrijk. Vandaaruit mogen we 
bidden:  
 
Wat wilt u / wil jij concreet bidden rond het thema:  
- Schepping en voedsel: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
- Werk, vrijwilligerswerk, (mantel)zorg, werkloosheid: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 

 
Delen & dienen –  
Deze zondag is er geen actie, zoals een inzameling voor de 
voedselbank. Maar we bidden wel ‘ geen ons ….’ . Hoe kunt u 
/ kun jij zorgen dat het brood vandaag gelijker gedeeld wordt, 
zodat minder mensen tekorten hebben in hun dagelijkse 
levensbehoefte? Kunnen we delen dichtbij of verder weg? Is 
er een mooie 40-dagen-actie van te maken?  

 
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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