
Een geloefsdoek over het 'Onze Vader' 
 
Voor de derde keer heeft een aantal vrouwen voor onze kerk een doek 
gemaakt. De vorige twee doeken hebben hun waarde bewezen en hangen 
nog altijd in de kerkruimte. Als vanzelf roepen ze de vraag op: wanneer 
zal de volgende komen? De vrouwen die de vorige keren aan het doek 
gewerkt hebben, voelden de vraag natuurlijk ook. En hoewel het een hele 
onderneming is om met elkaar zo'n doek te maken, geeft het ook een grote 
voldoening. En zo gingen ze, op verzoek van de Regenboogcommissie, 
weer aan het werk: Lyneke Branderhorst, Lida Goedendorp, Margreet de 
Ruyter en Joke Zuyderduyn; Iep de Later sloot zich dit jaar bij hen aan. 
 
Ik had te kennen gegeven dat ik graag een keer het Onze Vader als thema 
zou willen gebruiken voor het geloofsdoek. Jezus heeft sterk uit het gebed 
geleefd en daarin de richting en de kracht voor zijn levensweg gevonden. 
Met het Onze Vader heeft Hij ons dit bidden willen leren zodat ook wij de 
kracht van God zouden ervaren en onze weg vinden in het licht en duister 
van dit bestaan. En ik koesterde de hoop dat we in een geloofsdoek de 
krachtlijnen van het gebed beter zouden gaan zien. 
 
De groep ging de uitdaging aan. Voordat ze echt aan het werk konden, 
moest er veel gepraat worden. Het bleek moeilijk om tot een verbeelding 
te komen. Een aanknopingspunt was dat het gebed een duidelijke structuur 
heeft: na de aanroep is er eerst de gerichtheid op God (drie maal 'uw'), 
dan de gerichtheid op de gemeenschap van mensen (drie maal 'ons') en 
tenslotte de lofprijzing ('want van U ... ). We bespraken de eerste gebeden, 
met de nodige achtergrondinformatie, vanuit eigen beleving. Al pratende 
kregen we een idee voor een opzet. Om te kijken of dat ook iets kon 
worden, zijn ze toen eerst maar aan het werk gegaan. En het lukte. Onder 
hun handen kreeg het doek vorm en wanneer ze toe waren aan een volgende 
fase mocht ik weer meedoen in de gesprekken. Ik ben erg gelukkig met 
het resultaat. Het is een vrij abstracte verbeelding geworden, maar met een 
sterke dynamiek en een duidelijke samenhang. 
Voor dit boekje zijn de teksten die in de kerkdiensten bij elke bede zijn 
gesproken, enigszins aangepast. Aan het slot geef ik een beeldmeditatie 
zodat u zicht kunt krijgen op het geheel en ook aanwijzingen hoe u deze 
verbeelding kunt gebruiken als een oefening in gebed. 
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Onze Vader die in de hemelen zijt - 
als we U zo aanspreken, zeggen we in één adem 
dat wij uw kinderen op aarde zijn. - 
Verwonderd laten we dit geheimenis toe. 
We stellen ons open 
voor uw liefdevolle en trouwe nabijheid 
en voor hel beroep dat U op ons wilt doen. 

 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt… 
 
Middelpunt van het doek is de davidsster. 
De ster wordt gevormd door twee driehoeken. 
De staande driehoek is de mens, de voeten op de aarde, het hoofd naar 
boven. 
De hangende driehoek is God, die zeer hoog woont maar zeer laag neerziet. 
De twee driehoeken samen vormen het teken voor het verbond tussen God 
en mens, zoals twee verstrengelde trouwringen het verbond van het 
huwelijk verbeelden. 
 
Elk gebed is uitdrukking van dat verbond: het komt er uit voort en is er 
op gericht. Mens en God stellen zich voor elkaar open. 
Daarom staat die ster in het middelpunt. Alles draait er om. 
 
Jezus beleeft de verbondenheid met God als een verbond tussen vader en 
zoon, heel innig ('pappa'). 
Een ouder-kind relatie is er één van vrijheid en wederkerigheid; ze hebben 
elkaar nodig, de Vader in de hemel en zijn kinderen op aarde. De driehoeken 
zijn daarom even groot. 
Toch zijn ze niet gelijkwaardig; de glans van de staande driehoek is iets 
doffer. In de geschiedenis van het verbond is de rol van de mens niet zo 
positief; veel verhalen zijn er te vertellen van ontrouw, verzet, arrogantie, 
kleingeloof. Maar God is trouw, geduldig, nederig. Daarin ligt zijn 
kracht, zijn 'heerlijkheid' en daarom blijft dat verbond in stand. 
 
God is als een Vader 'die in de hemelen is'. De hemel is voor ons verborgen. 
We kunnen ons dus geen beeld maken van God. Voor ons is God een 
kracht, als de wind of het licht. Dat mysterie komt tot uitdrukking in de 
bewegingen van de stof waaruit de ster is gemaakt, een stof van wind en 
licht. 
  



 
 
 

Uw Naam worde geheiligd, 
als de vlam van ons bestaan, 
als een kracht in onze onmacht, 
als een belofte voor de toekomst. 

En wanneer het Vuur niet meer brandt, 
laat het smeulen in verhalen 
en laat onheilig vuur ons niet verteren. 

Uw Naam worde geheiligd ... 
 
'Hoe is uw Naam?', vroeg Mozes ooit bij het brandende braambos, toen 
God hem verscheen in een heilig vuur dat niet verterend was (Exodus 
3: 13v) 
'Ik ben die Ik ben. Ik ben de God van je voorouders. van Abraham en 
Sara, van Izaäk en Rebekka, van Jacob en Lea en Rachel. Gedenk: de 
verhalen over hen: hoe Ik bij hen was, hen op het spoor zette van een 
beloftevolle toekomst, hen steeds weer uit de benauwdheid in de ruimte 
bracht. In al die levensverhalen heb Ik Naam gemaakt als een vuur dat 
verwarmt als een woord dat inspireert, als een nabijheid die bevrijdt. 
Zoals Ik met hèn was, zo zal Ik met jullie zijn. en zo zal Ik altijd zijn: de 
Nabije, de Levende - zo is mijn Naam." 
 
We kijken naar de vlam. We zien daarin: 

het zwart - de verborgenheid van God 
het beige - de kleur van de aarde. de mens 
het rood - de Geest van God 

In God is de verborgenheid van de oorsprong. de verbondenheid met de 
aarde, het vuur van de Geest die niet verteert maar inspireert. 
Wie Gods Naam noemt, roept een drie-ene werkelijkheid op van Oorsprong, 
Verbond en Inspiratie. 
 
Heiliging van de Naam. dat is: houdt die Naam hoog en brandende zoals 
tijdens de Olympische spelen de vlam van het Olympisch vuur. 
Door de Naam te eren en hoog te houden stellen we ons open voor de 
kracht van de werkelijkheid van God. We worden betrokken in de verhalen 
van Israël en Jezus waarin die Naam leven is en licht. We gaan 
geloven in een wereld waarin God alles in allen is. De weg daar naar toe 
is lang en zwaar. Er is volharding en geloof nodig om die weg te gaan. 
Laat ons oog daarom gericht zijn op de vlam van de Naam. 
  



Uw Rijk is al begonnen, 
  uitgezaaid in vonken licht 
  verborgen in dromen en verlangens 
  zichtbaar in daden en gestalten 
    van waarheid en gerechtigheid, 
    schoonheid en vrede. 
Kome uw Rijk als een rijke oogst. 

Uw Koninkrijk kome …. 

“De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabij gekomen. Bekeert u en gelooft  
het evangelie.” – Dat zijn de eerste woorden die de evangelist Marcus Jezus  
in de mond legt (Mc.1:15). 
Uw Koninkrijk – daarmee bedoelt Jezus een wereld waarin hemel en aarde  
op elkaar zijn afgestemd, waarin God en mens elkaar wederzijds zegenen,  
dat is: groot maken. 
“Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel ons begroet”(gez. 479). 
 
Op het geloofsdoek zien we hoe dat Koninkrijk er komt vanuit twee  
bewegingen, een krachtlijn van beneden en één van boven. 
 
We kijken naar de poort, gemaakt van steen, de harde, stugge aarde. 
We naderen de poort van buiten, want we zijn pelgrims op weg naar de  
heilige stad, het nieuw Jeruzalem dat symbool is van het Rijk. We bestijgen  
een trap. Het is een trap van licht en schaduw, zoals het leven. Onze tocht  
is geen afgang maar een opgang, een beweging van beneden naar boven. 
Eenmaal door de poort herkennen we de kleur van de staande driehoek, de  
krachtlijn van de mens. En ook de krachtlijn van de aarde: bewerkte stenen. 
Dat betekent dat onze geschiedenis en cultuur worden ingebracht in dat  
Koninkrijk! In gelijkenissen over het Rijk gebruikt Jezus graag het beeld  
van een boer die oogst wat gezaaid is en het kaf van het koren scheidt.  
God verwacht veel van ons. 
 
Tegelijk is er de tegenbeweging van boven in de dynamiek van de Naam:  
het rood van het vuur, Gods geest die inspireert; het goud van Gods  
heerlijkheid dat het vergankelijke bekleedt met onvergankelijkheid. 
 
In het Koninkrijk zijn aarde en hemel met elkaar verweven. Beweging en  
tegenbeweging als in een dans. Stem en tegenstem als in een oratorium.  
Alles in God en God alles in allen. 
 
  



 

 
U. 
  die als Schepper woorden spreekt van licht en leven. 
  die liefde bent en liefde bedoelt in de wet, 
  die in de hemel meeleeft met de aarde - 
uw wil geschiede. scheppend en bevrijdend, 
gelijk in de hemel zo ook op de aarde. 

Uw wil geschiede. gelijk in de hemel zo ook op de aarde. 
 
De wil van God is hier verbeeld in de twee stenen tafelen die beschreven 
zijn door de vinger Gods (Exodus 31-34). 
Steen is weerbarstig, enorme concentratie van aardse materie. Gods wil 
moet op aarde zich doorzetten tegen allerlei weerstanden in. 
 
Boven de stenen tafelen zien we vleugels van goud. Licht, hemelse 
materie, dat zich als vanzelf vormt naar de wil van God. 
 
Gelijk in de hemel, zo ook op de aarde - licht en steen, lichtheid en 
zwaarte gaan hier samen. Want het eerste en beslissende woord van de tien 
luidt: Ik ben de HERE, jullie God, die jullie uit de slavernij geleid hebt. 
 
De woorden dalen neer op de groene en ook weerbarstige aarde. 
God heeft geen dubbele agenda: het gaat om vrijheid en vrede op aarde, 
gelijk in de hemel. 'Hij laat niet varen het werk zijner handen'. De 
schepping is nog niet voltooid. 
De zin van deze bede is dat wij ons mede verantwoordelijk weten. God 
legt het leven op aarde in onze handen om daar in zijn Geest behoedzaam 
en creatief mee te handelen. 
 
Met deze derde bede is de binnenste cirkel van het doek rond. De cirkel is 
het symbool van het volmaakte, het eeuwige, van God. Het grijsblauw is 
de kleur van de Geest, de oneindigheid, de hemel. 
Drie keer hoorden we het woordje 'uw': uw Naam, uw Rijk, uw Wil. 
Ze vormen samen een drieluik: alle aandacht is gericht op het middenpaneel, 
de komst van het Rijk. De zijpanelen zijn daaraan dienstbaar . 
  



 

 

Geef ons heden ons dagelijks brood, 
  Brood voor de maag, 
  Brood voor het hart, 
Voor iedereen genoeg, 
In leven en in sterven. 
 

 
Geef ons heden ons dagelijks brood …. 
 
Na het driemaal ‘uw’ – de openheodn voor het geheimenis vanGod – klinkt  
in het volmaakte gebed het driemaal ‘ons’ - de openheid voor de gemeenschap  
van mensen op aarde. 
 
De allereerste levensbehoefte is het dagelijks brood: 

 Brood voor de maag, om de stofwisseling in stand te houden. “O Heer,  
wij danken U van harte voor de nooddruft en voor overvloed.” De vreugde  
van de vitaliteit dat je dagelijks trek hebt én dat de tafel gereed staat. 

 Brood voor het hart, liefde en nabijheid waardoor de verwondering gewekt,  
het verlangen vervuld en het vertrouwen gevoed worden. De vreugde  
van relaties die je leven zin en samenhang geven. 

 
We kijken naar de verbeelding en zien een overvloed aan water, zo noodzakelijk  
voor het leven: 
*water uit de rots, daar waar de hemel de aarde raakt als een teken dat God ons  
nabij is, als een bron in de woestijn , water des levens. 
*water van de rivier, ontspringend uit de bronnen of de toppen van de aarde:  
het maakt de aarde vruchtbaar, vissen leven erin. 
 
Brood groet niet, maar wordt gebakken nadat het graan geoogst en bewerkt is. 
Ook in de goede schepping wordt gewerkt vanuit de roeping van de mens om  
de natuur in cultuur te brengen. Vandaar dat waterrad als een stukje techniek. 
Bid en werk. Dank en rust. 
 
Broden en vissen. 
Als brood is het lichaam van Jezus gebroken en rondgedeeld.  
De vis werd het teken van zin verborgen nabijheid in de onstuimige zeeën van de tijd.  
In het Griekse woord voor vis, ‘Ichthus’ hoorde eerste christenen ‘Jezus Christus Gods Zoon Redder’.  



Open onze ogen voor de donkere vogel. 
  voor schuldenaars en slachtoffers. 
  verstrikt in de chaos van mis-daden: 
open onze ogen voor de schuld. 
En doe ons geloven in de lichte vogel, 
  als het geheimenis van ieder schepsel. 
  ooit gesproken als een woord van leven en licht: 
doe ons geloven in de vergeving . 

Vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren ... 

 
Schuld verziekt het leven en is dodelijk, tenzij er vergeving is. 
 
Schuld komt voort uit mis-daden. daden die het levensdoel missen omdat 
ze niet gericht zijn op het verbond met God en de verbondenheid met de 
schepping. 
Schuld ontregelt de verhouding tussen God en mensen, tussen mens en 
milieu, tussen mensen onderling; schuld vervreemdt een mens van zichzelf. 
Heel het weefsel van het leven wordt door schuld verscheurd. 
 
We kijken naar de twee vogels. rechts onder in het geloofsdoek. 

 de zwarte vogel. 
verstrikt in een vangnet, de doornstruiken van het bestaan, 
vleugellam door smeerolie aangespoeld op het strand, 
slachtoffer, van anderen of van zichzelf. 
ingehaald door het verleden, zonder toekomst. 

 de grijsblauwe vogel, 
vogel Gods, de kleur verwant aan het blauw uit de cirkel, 
gereinigd van alle smerigheid, 
bevrijd uit de doornen en het vangnet, 
zittend op een groene tak met uitzicht op Gods Rijk. 
klaar om te vliegen in de ruimte van de toekomst. 

 
Vergeving - dat is reiniging, bevrijding, een zinvolle toekomst. 
 
We kijken naar de twee vogels, die elkaars spiegelbeeld zijn. 
We denken aan de gestalte van Jezus op de Goede Vrijdag: 

een vogel gevangen in een valstrik, ter dood veroordeeld, 
gemarteld, geslachtofferd. de duisternis om hem heen, 

en op Paasmorgen: 
een vogel bevrijd, in het licht, de duisternis voorbij, 
als het geheimenis van ieder schepsel Gods. 

 
En we beseffen hoe machtig en scheppend een woord van vergeving is. 
  



 

Leid ons niet in verzoeking.  
Wanneer wij de waarheid zoeken 
- dan alleen bij U, 
wanneer wij ons moeten oriënteren 
-dan alleen in uw woorden. 
En wanneer wij toch komen in de ban van de macht en nacht 
- blijf dan bij ons, 
want uit onszelf zijn wij onmachtig 
om los te komen uit het krachtveld van de Boze. 

Leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de Boze. 
 
De Verzoeker is een levensgenieter die ons de schoonheid en kracht van 
het leven voor ogen tovert. 
Door zijn woorden ging de mens in het paradijsverhaal zien dat de verboden 
boom, de boom van kennis van goed en kwaad, "goed was om van te 
eten en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was 
om daardoor verstandig te worden ...”  (Gen.3:6) 
En in de Veertigdagentijd van Jezus in de woestijn kwam de verzoeker met 
de meest verleidelijke dagdromen: brood voor stenen, op handen gedragen 
door engelen, de heerlijkheid van de koninkrijken der wereld (Mt.4:1-11) 
 
Daarom is deze bede op het geloofsdoek verbeeld in een prachtige boom 
met donkere en groene bladeren, verleidelijke vruchten en hier en daar een 
goddelijke goudglans. Want had de verzoeker niet gezegd dat je als God 
zult zijn wanneer je daarvan eet? 
 
Maar het venijn zit in de top; het laatste blad heeft de vorm van een 
satanische, boosaardige kop. 
Want deze boom is de verboden boom. Wie hiervan eet overschrijdt een 
grens, de grens tussen God en mens. 
 
God is de Schepper, die scheiding maakte tussen licht en duister, goed en 
kwaad om zo doende het leven mogelijk te maken. God alleen kent goed 
en kwaad, daarom heeft Hij alleen de wereld in zijn hand. 
Het is verleidelijk om als God te zijn. Dat is de droom van de absolute 
macht die zelf bepaalt wat goed en kwaad is. Maar een mens is geen god. 
Hij is niet in staat de wereld in de hand te houden. 
De keerzijde van deze grensoverschrijding is uiteindelijk die dode 
donkere vogel, schuldenaar en slachtoffer. De verzoeker bleek de Boze te 
zijn. 
 
Jezus weerstond de verzoeker en werd verlost van de Boze. 
Niet de stenen maar zijn lichaam werd tot brood. 
Niet als een engel zou hij over alles heen vliegen, maar hij zou vallen in de 
diepte van die dode vogel, door God en engelen en mensen verlaten. 
Niet de heerlijkheid van de koninkrijken maar de heerlijkheid van Gods 
liefde en licht zou hij ontvangen. 
 
Door hem zien we scherp die satanische kop. Maar de verleiding blijft 
groot. 
  



 

 
Wij zien zo weinig van uw Rijk, 
  gebonden als wij zijn aan ons kleine leven. 
Wij weten zo weinig van uw Kracht, 
  slechts een klein vonkje liefde is in ons. 
Uw Heerlijkheid is ons verborgen 
  zo beperkt en vertekend is ons blikveld. 
Maar wij bergen ons in de ruimte 
  van uw liefde en aandacht. 
U bent koninklijk, krachtig, heerlijk 
in der eeuwigheid. Amen. 

Want van U is 
het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid. Amen 
 
Tenslotte is er aan het eind van elk gebed de lofprijzing. 
 
Want we bidden tot een God die beloofd heeft dat Hij met ons is, alle 
dagen, tot aan de voleinding der wereld; een God die trouw is, die het 
eerste en ook het laatste woord heeft. 
In de ster van het verbond licht de glans van de ene driehoek steeds 
opnieuw op. 
 
In het geloofsdoek is die lofprijzing geprojecteerd op de hemel die de 
aarde omvat. De speling van licht en wolken is van dezelfde stof als de 
davidsster en mogen we ervaren als teken van Gods nabijheid. De regenboog 
mogen zien als het teken van het verbond tussen God en de mens 
met alle levende wezens en voor alle geslachten (Gen.6:12). 
 

Daar staat de ronde hemelboog, 
zo trots, zo koninklijk en hoog. 
 
Al ons verdriet, al ons verlangen 
is in die grote arm gevangen. 
 
En alle mensen blijven staan 
en zien de mooie hemel aan. 
 
En alle mensen denken even: 
wat een geluk dat ik mag leven! 
 
(Michel van der Plas) 

  



Een beeldmeditatie 
 
Anders dan de twee vorige, heeft deze geloofsdoek de vorm van een 
vierkant. Het getal vier staat in de getallensymboliek voor het leven op 
aarde: de vier windstreken als de vier 'hoeken der aarde'. De gebeden die 
direct betrekking hebben onze werkelijkheid, kregen als vanzelf een plek 
in de hoeken van het doek: het drie maal 'ons' en in de linker bovenhoek 
de op aarde zichtbare verbeelding van Gods heerlijkheid. 
Binnen het vierkant zien we een cirkel. De cirkel is het symbool voor het 
volmaakte en eeuwige, voor God. De achtergrond is grijsblauw, de kleur 
van de Geest en de hemel. 'In den beginne schiep God de hemel en de 
aarde'. In de Bijbel is de hemel het verborgen goddelijk geheimenis van 
het leven op aarde. Met het woord 'geheimenis' wil ik tot uitdrukking 
brengen dat het gaat om een mysterie dat actief doorwerkt in ons leven. Je 
kunt er iets over vertellen zonder het ooit te kunnen grijpen. We geloven 
dat God zich in en vanuit die verborgenheid geopenbaard heeft. De 
gebeden die direct betrekking hebben op God, het driemaal 'uw', hebben 
dan ook een plek binnen die cirkel gekregen. 
Wie graag speelt met getallensymboliek zal weten dat de cirkel wordt 
gekoppeld aan het getal drie, het getal van de volmaaktheid. Vier plus drie 
maakt zeven, het heilige getal van het verbond. Vier maal drie maakt 
twaalf, het getal van de stammen van Israël en de apostelen, fundament 
voor volk en kerk. 
De kern van het doek wordt gevormd door de davidsster, gevormd uit 
twee verstrengelde driehoeken en hier geïnterpreteerd als het teken van het 
verbond tussen God en mens. Vandaar ook het verschil in glans tussen de 
driehoeken. Bij de uitleg schreef ik dat elk gebed de uitdrukking van dat 
verbond is. Daarom staat hij in het middelpunt. Alles draait erom. 
 
Kijkend naar het geheel, voel je hoe de ster een vast punt is: het verbond 
als 'een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve' (Psalm 89:1) 
Om die ster is het een en al dynamiek. Paulus schrijft dat het evangelie 
'een kracht (dynamis) Gods is tot behoud' (Rom. 1:16). De werkelijkheid 
van God is dynamisch en gericht op het behoud van de schepping. Deze 
dynamische hemel is het geheimenis van de aarde. Zo krijgen we oog 
voor het Koninkrijk dat komende is. 
Vergeleken bij de dynamiek van de cirkel zijn de beelden in de vier 
hoeken rustig. We bevinden ons hier in het ritme van alledag: de vreugden 
en zorgen om het bestaan, de vragen rond schuldenaars en slachtoffers, de 
verleidingen van het leven en dat alles onder een wijde hemel. Zo ervaren 
we het leven vaak, als voorspelbaar, veel van hetzelfde, uitzichtsloos in de 
cirkelgang van de voortwentelende eeuwen. - Totdat we geraakt worden 
door de kracht Gods…

Het maken van een doek heeft een eigen innerlijke noodzakelijkheid en 
dynamiek. Kleuren en vormen moeten regelmatig terugkomen en naar 
elkaar verwijzen. Het moet een geheel vormen waarbij het geheel meer is 
dan de som van de delen. Elk deel geeft betekenis aan het geheel maar 
ontleent er ook betekenis aan. 
Kijkend naar het doek kom ik onder de indruk van het geheel: al die 
krachtlijnen vormen met elkaar een krachtveld, het krachtveld van het 
gebed dat Jezus ons leerde. 
Hoe kom je binnen dat krachtveld? Daarover wil ik tenslotte iets schrijven. 
 
Een oefening in het gebed 

De vrucht van de stilte is het gebed. 
De vrucht van gebed is geloof. 
De vrucht van geloof is liefde. 
De vrucht van liefde is dienstbaarheid. 
De vrucht van dienstbaarheid is vrede. 

Moeder Teresa 
 
Het gebedsleven van Jezus was anders dan zijn leerlingen gewend waren. 
'Heer, leer ons bidden', vroegen ze. Kennelijk kun je het bidden leren. Ik 
wil het geheim van het Onze Vader in vier stappen verkennen en aangeven 
hoe we daarbij gebruik kunnen maken van het geloofsdoek. 
 
1. Ontvankelijkheid: luisteren naar de stem van de stilte 
 
Jezus trok zich vaak terug in de stilte om te bidden. In de stilte gaan 
hemel en aarde voor je open. Stilte kan geladen zijn. 
De stem van de stilte spreekt een taal zonder woorden: beelden komen tot 
je, gestalten, gedachten, herinneringen, verhalen die je hoorde .... 
De stem van de stilte kan troostend zijn, bemoedigend, imponerend, 
rustgevend. Maar ook het tegenovergestelde kan je overkomen: leegte, 
angst, depressie ... veel mensen zijn bang voor de stilte. 
Het kan helpen in de stilte te kijken naar het geloofsdoek. Kijk naar de 
davidsster. Probeer je gedachten en gevoelens te ordenen door ze een plek 
te geven in de driehoeken, de menselijke en goddelijke. Ga ontdekken hoe 
God verweven is met jouw leven. Welke glans heeft God voor jou? Jezus 
noemde Hem 'Vader'. Is dat voor jou een goed woord of spreek je God 
liever anders aan? 'De vrucht van de stilte is het gebed.' Tot je verbazing 
misschien. En bedenk dat negatieve gevoelens jegens God, zoals boosheid, 
ook een begin van gebed kunnen zijn. 



2. Concentratie op de Ander 

Jezus concentreert zich in zijn gebed allereerst op de Ander, zijn 'Vader'. 
In de stilte kijkend naar het geloofsdoek begeef je je in de cirkel van de 
werkelijkheid van God: uw Naam, uw Rijk, uw Wil. Je laat de woorden, 
de beelden tot je doordringen, in wisselende volgorde. Zo word je meegenomen 
door de dynamiek van die werkelijkheid. 'De vrucht van het gebed 
is geloof. 
Ga niet te snel over naar de andere delen van het geloofsdoek maar ga nog 
even terug naar de ster van het verbond. Wat is dat voor een verbond? 'De 
vrucht van geloof is liefde' - de liefde van God voor jou, de liefde van 
jou voor God. Herken je dat? Probeer daar woorden voor te vinden. 
 
3. Betrokkenheid 
 
Binnen de verbondsrelatie ben je geen slaaf maar kind van God. 'De 
vrucht van de liefde is dienstbaarheid.' Je gaat je betrokken voelen bij de 
komst van zijn Rijk in deze wereld. Daartoe ben je mens op aarde. En je 
kijkt naar het geloofsdoek: naar het wonder en vraagstuk van het dagelijks 
brood, de spanning van schuld en vergeving, de macht van de verzoeking. 
Dat betekent dat het bidden niet in de eerste plaats het stellen van vragen 
is en vervolgens wachten op verhoring! Bidden is veeleer openstaan voor 
de vraag die God aan ons stelt en vervolgens zoeken naar een antwoord in 
je leven. Vaak weet je niet helder wat je dan bidden moet, maar in het 
gebed blijf je binnen het krachtveld van het verbond en mag je komen met 
je vragen en verlegenheden. in het vertrouwen dat de Geest je zwakheid te 
hulp komt (Rom.8:26). 
 
4. Lofprijzing 
 
Het is zeer waarschijnlijk dat de lofprijzing, het driemaal 'want van U .. ', 
later door de jonge kerk aan het gebed is toegevoegd. Eigenlijk spreekt dat 
vanzelf. 'De vrucht van de dienstbaarheid is vrede.' Daarin ligt de verhoring 
van het gebed. Verhoring is niet dat de stilte verbroken wordt door de 
Stem die antwoordt. Verhoring is de ervaring van een innerlijke kracht, 
een zekerheid omtrent de richting die je moet gaan, de moed die je krijgt 
om daadwerkelijk te gaan, een vrede die alle verstand te boven gaat. 
Het geloofsdoek als een bron van inspiratie voor het gebed. Eigenlijk kun 
je bij elk onderdeel inzetten; vandaar dat bij elk plaatje een gebed is 
geformuleerd. Kijkend naar de verbeelding krijg je als vanzelf oog voor 
het gehele krachtveld en kom je in die ruimte van het verbond. 
 

Henk Plomp 


