
Mattheus 6: 11 
 
Voer je postcode in en selecteer jouw lokale bakker. 
Vertel ons welk brood je op welke dag wilt ontvangen. 
Vanaf nu hangen we elke ochtend het brood aan je voordeur. 
Ik citeer de advertentie van Doorb, een keten van plaatselijke bakkers.  
Ik weet niet of ze hier ook al in Hoevelaken actief zijn.  
( Even voor de goede orde: ze hebben me niet gesponsord om zo te preek te openen. Ik 
weet trouwens ook niet of ik gelet op de privacywetgeving hun naam zo maar mag noemen.) 
Het dagelijks brood bij je thuisbezorgd! Je hoeft er de deur niet meer voor uit. 
Laat staan dat je ervoor zou bidden.  
Een postcode invullen en betalen, dat volstaat. 
 
Door de eeuwen heen is er met het Onze Vader gebeden om dagelijks brood. 
Dat bidden om brood lijkt in onze tijd vreemd. 
We leven in een land waar de inkomens stijgen en de bonussen langzamerhand weer 
mogen. We kunnen het brood gemakkelijk zelf kopen of laten bezorgen. 
We eten niet alleen brood, we gooien het ook weg in onvoorstelbaar grote hoeveelheden: 
400.000 broden per dag, 127 miljoen kilo per jaar. 
Je kunt je afvragen: is dat bidden om brood niet bizar of hypocriet? 
Die vraag stel ik ook. En toch denk ik dat we juist deze woorden uit het gebed van Jezus in 
onze tijd en in ons leven hard, broodnodig hebben.  
Geef ons heden ons dagelijks brood 
Deze ene regel met zes woorden vat alles samen.  
Je moet alleen weten hoe ze bedoeld zijn. 
 
Ze zijn een gebed.  
Bidden is niet een verlanglijstje naar boven sturen. 
Het is niet een postcode invullen en betalen, zodat je zelf niets meer hoeft te doen. 
Bidden is vragen dat er iets met jou gebeurt. Dat er iets aan jou verandert. 
Bidden is je levensdeur openen om te ontvangen en te delen. 
Wie een vraag stelt bij het bidden krijgt een vraag terug. 
Bid je: uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, dan zend je geen 
vragen naar een hemel waarbij je zelf buiten schot blijft.  
Je krijgt een vraag terug: wat doe jij, wat draag jij er aan bij, om iets van de goedheid van 
God zichtbaar te maken. 
Hoe vertaal jij die wil, die naam, dat koninkrijk in je leven.   
Hoe geef jij daar handen en voeten aan. 
Bidden bepaalt je bij het leven en bij de wereld. Het bepaalt je er bij hoe jij in dit leven en in 
deze wereld wilt staan. Bidden is nooit vrijblijvend.  
Als je je deur niet open wilt zetten kun je het bidden maar beter laten. 
 
Om brood bidden we. Brood is gewoon brood, dat je koopt bij de gele, de blauwe of de rode 
supermarkt of zoals George Baker in de reclame in a lidl brown bag. 
In de bijbel is brood plus que pain: meer dan brood. 
Het betekent: dat wat we nodig, echt nodig hebben om te leven.  
Brood voor iedereen. Maar ook: zicht op iedereen. 
Het Onze Vader heeft het over ons, niet over mijn brood. 
Als je deze woorden bidt, bid je voor je straat, je buurt, je plaats, je land.   
Dan bid je dat wij voorbij de grenzen van ons land kijken, dan bid je dat mensen fatsoenlijk 
gevoed worden, wereldwijd, dan bid je om meer dan liefdadigheid, dan bid je om politiek die 
daar op aan stuurt. Dan bid je om mededeelzaamheid bij je zelf. 
Maarten Luther zei: Wie alle rijkdom voor zichzelf houdt, krijgt het Onze Vader tegen zich.  



Brood is meer dan brood. Joden noemen de Thora brood: de woorden die je de weg wijzen 
om op een goede manier in het leven te staan.  
Wijs me weg, dat bid je als je om brood bidt. 
Brood is meer dan brood. Jezus noemt zichzelf brood voor het leven.  
Brood, dat is zijn vertrouwen, zijn liefde, zijn hoop, zijn inspiratie in leven en sterven. 
Bid je om brood, dan zeg je: voed ons met zijn vertrouwen, zijn liefde, zijn hoop, zijn geest.  
 
Brood is meer dan brood. Brood is wat echt belangrijk is in het leven. 
Stel je je die vraag wel eens: waar gaat het nou eigenlijk om in het, in mijn leven. 
Bid je daarom: dat je je mag richten op die dingen die er echt toe doen. 
Ben je daarop gericht: dat hoofdzaken van het leven voor zoveel bijzaken komen. 
Het woord dat vertaald is met dagelijks wijst daarop.  
In de oorspronkelijke Grieks staat een mysterieus woord: epiousios.  
Alleen Bijbelschrijvers gebruiken het. Je kunt het bijna letterlijk vertalen met: dat er bij komt. 
Het brood dat er bij komt. Geef ons dat. Dat lijkt haast een gebed om een bonus. 
Het zou het gebed kunnen zijn van wie geen maat weet te houden. 
Geef ons vandaag nog een bonus! 
Het Onze Vader bidt om iets anders. Geef ons het brood dat er bij komt, dat is: geef ons 
zicht op wat meer is dan het gewone. Zicht op wat er toe doet. 
Laat ons leven niet opgaan in wat oppervlakkig is. Laat het niet bepaald worden door de 
buitenkant van schone schijn, van glitter en glamour.  
Geef ons dagelijks het brood dat er bij komt. Voor katholieken was dat vroeger de hostie.  
Je ging elke dag naar de kerk om dat te krijgen. Naast alles wat je op een dag at, werd je 
ook even gevoed met wat meer dan gewoon brood is. Dat mooie gebruik is onbruik geraakt. 
Maar het kan geen kwaad om aan het begin van een dag te bidden: geef me zicht op waar 
het om gaat. Het gebed om brood zegt ook: geef me hoop, liefde, vertrouwen, moed om me 
vandaag daarop te richten. Geef me wat nodig, echt nodig is om vandaag te leven. 
 
Geef ons, bid je. Sommige dingen heb je niet in de hand. Sommige dingen kun je niet 
regelen, niet kopen, en amper sturen. Hoop is niet te koop, liefde niet, vertrouwen niet en 
geloof ook niet. Je kunt er om bidden, elke dag opnieuw. 
We kunnen in ons leven het één en ander regelen of sturen, maar niet alles.  
We kunnen het één en ander verwerven of een tijd lang vasthouden, maar niet alles. 
Besef dat je in je leven ook moet en mag ontvangen.  
Geef ons brood bepaalt je er bij om met open handen te leven. Het bepaalt je bij wat je niet 
kunt vasthouden, maar wel kunt ontvangen en kunt schenken. 
Zo is het met hoop, zo is het met liefde, zo is het met vertrouwen, zo is het met geloven. 
In het mooie verhaaltje over trouw neemt een oude vrouw wat zand in haar hand. 
Ze knijpt eerst haar hand stijf dicht, zodat het zand wegglipt. 
Daarna neemt ze weer wat zand en laat het open op haar hand liggen. 
Kijk, zo heb ik trouw kunnen blijven, door te leven met open handen, zegt ze.  
Geloven is niet vast te houden. Dat kan niet en dat hoeft ook niet. 
Wij zijn hier geen kerk van mensen die geloven of vertrouwen bezitten. 
Een kerk is een voedselbank, een plaats waar je mag komen om te ontvangen. 
Waar je mag bidden: geef ons… 
 
Geef ons heden, staat er. Geef ons vandaag. De Bijbel vertelt van Joden die door de 
woestijn trekken en elke dag het manna uit de hemel zien neerdalen. 
Ze kregen genoeg om een dag vooruit te kunnen. Ze kunnen het niet oppotten, dat voedsel. 
Je gaat van dag tot dag, zegt dat manna. Wij zijn mensen van de dag.  
Natuurlijk kunnen en moeten we plannen en vooruitkijken. 
Natuurlijk kunnen en moeten we bouwen met het oog op de toekomst.  
Maar we blijven mensen van de dag die niet weten hoe lang we zullen leven. 



Geef ons heden ons dagelijks brood, zegt: leer me om bij de dag te leven. 
Leer me beseffen dat elke dag belangrijk is. Geef me zicht op het goede dat ik vandaag kan 
doen. En leer me vertrouwen ik van dag tot dag mag ontvangen wat nodig is voor vandaag. 
Ga met mij een weg van dagen. 
Tenslotte…. In sommige versies van het Onze Vader staat: Geef ons heden het brood van 
morgen. 
Daarin weerklinkt vertrouwen in morgen, wat de toekomst ook brengen moge. 
De Bijbel spreekt van Gods morgen. Dat zegt: vertrouw maar dat het goede er morgen ook 
is. Vertrouw maar dat ook in het leven dat jij niet kunt overzien er brood is, hemels brood is. 
 
Wat te doen? 
Je hoeft geen postcode in te vullen. Geen formulier te ondertekenen.  En niets te betalen.  
Bid elke dag om brood dat nodig is. Dat gebed van zes woorden opent de deur naar het 
Leven. 
 
Amen  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


