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=========================== 
 
HET ONZE VADER 
 
Het Onze Vader is het meest 
bekende gebed in de profetische 
Geschriften. Maar zij die het 
vandaag de dag opzeggen begaan 
een grote fout. 
 
Het Onze Vader werd onder de Wet 
gegeven voor diegenen die de Grote 
Verdrukking zouden moeten gaan 
doorstaan. 
1 Thessalonicensen 5:9 leert ons dat het 
Lichaam van Christus bevrijd is van de 
komende wraak: “want God heeft ons niet 
bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen 
van de behoudenis door onze Heer Jezus 
Christus,” 
Dus dit gebed is niet voor ons van 
toepassing in deze bedeling. 
 
Dit is misschien schokkend, maar het is 
belangrijk om te erkennen dat de aardse 
leer van onze Heer niet bij de Bedeling 
van de Genade hoort, maar bij de eerdere 
Bedeling van de Wet.  
Gedurende Zijn aardse ministerie richtte 
onze Heer zich niet tot de heidenen (=niet-
Joden), maar tot de Joden: “... Ik ben 

alleen gezonden tot de verloren schapen 
van het huis Israëls... Het is niet juist het 
brood van de kinderen te nemen en het de 
honden voor te werpen.” (Mattheüs 15: 
24,26).  
 
Bovendien zijn Zijn bevelen onmogeliijk 
om nu uit te voeren. In Mattheüs 5:24 zegt 
Hij: “Geef aan hem die van u vraagt, en 
keer u niet af van hem die van u wil 
lenen.” Dus van volgelingen van onze 
Heer werd verwacht dat ze hun aardse 
bezittingen deelden.  
Is dit nog steeds vereist? Zij die het aparte 
ministerie van Paulus voor de huidige 
bedeling herkennen, weten dat dit niet zo 
is, want onze door God geroepen apostel 
zegt geïnspireerd: “Maar als iemand voor 
de zijnen en vooral voor zijn huisgenoten 
niet zorgt, heeft hij het geloof verloochend 
en is erger dan eeen ongelovige.”   
(1 Timotheüs 5:8).  
 
Door het Onze Vader te analyseren wordt 
het duidelijk dat het niet bedoeld is voor 
de gelovige in Christus in deze Bedeling 
van de Genade: 
 “...Onze Vader, Die in de 
hemelen zijt! Uw Naam worde 
geheiligd.” (Mattheüs 6:9). De referentie 
hier naar “onze Vader” is die naar de God 
en Vader van Israël – de God van 
Abraham, Isaäk en Jakob.    

“Uw Koninkrijk kome. Uw wil 
geschiede, gelijk in de hemel alzo ook 
op de aarde.” (Mattheüs 6:10). De hoop 
van elke Israëliet was de instelling van het 
Davidisch koninkrijk. God‟s wil voor de 
aarde is het omverwerpen van de 
koninkrijken van deze wereld en het 
instellen van het duizendjarig koninkrijk 
van Zijn geliefde Zoon  (Openbaring 
11:15).  

“Geef ons heden ons dagelijks 
brood.” (Mattheüs 6:11). In de 
toekomstige Verdrukking zal God op een 
bovennatuurlijke manier Zijn volk voeden, 
net zoals Hij dat in het verleden deed 
(Openbaring 12:14). De heiligen in die 
dagen zullen het nodig vinden om voor 
hun dagelijkse voedselvoorziening te 
bidden, omdat ze niet in staat zijn om te 



kopen of te verkopen zonder het teken 
van het beest (Openbaring 13:17).  
 “En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze 
schuldenaren.” (Mattheüs 6:12). 
Ten tijde van het koninkrijksevangelie was 
de vergeving gebaseerd op het hebben 
van een gelijke geest (Mattheüs 18:21-
35). Maar de apostel Paulus maakt het 
duidelijk dat God, onder genade, alle 
zonden van de gelovige al heeft vergeven: 
“weest jegens elkaar goedertieren, 
welgezind, elkaar vergevend, zoals ook 
God in Christus u vergeven heeft.” 
(Efeziërs 4:32). Wij bidden niet om 
vergeving te ontvangen noch moeten wij 
vandaag de dag vergeven om vergeven te 
worden. 
 “En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze.” 
(Mattheüs 6:13). In 2 Thessalonicensen 
3:3 lezen wij: “maar de Heer is trouw, die 
u zal versterken en bewaren voor de 
boze.” Hier is het een gegeven feit. Niet 
iets om te vragen of om voor te bidden. 
Ook Efeziërs 6:10-18 laat zien dat God de 
gelovige heeft uitgerust onder genade om 
de aanvallen van onze vijand satan te 
weerstaan. 
 
(Hoofdbronnen: „The Lord‟s Prayer 
Dispensationally Considered‟ door Paul M. 
Sadler en „The Knowledge of the Mystery‟ 
door Cornelius R. Stam) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


