
Fonteinkerk, 24 oktober 2021 

Lezing: Mattheüs 6:5-13 

 

Een paar weken geleden was ik op bezoek bij een oude studievriend. In mijn ogen heeft hij 

een prachtige carrière achter de rug: begonnen als predikant, en geëindigd als hoogleraar aan 

een universiteit. Op zeker moment vroeg ik hem: “Ben je zo af en toe niet een beetje trots op 

je loopbaan?” En hij zei: “Absoluut niet! Ik heb nooit ook maar enig belang gehecht aan het 

werk dat ik deed!” Toen ik later naar huis reed, was ik nog steeds met stomheid geslagen. 

“Hoe kan hij dat nou zeggen?” vroeg ik mijzelf af, “hij doet zichzelf enorm tekort hiermee!” 

Maar aan de andere kant vond ik het ook prachtig. Wat een verademing, om zó de waarde van 

je werk en van je bestaan te kunnen relativeren! In onze op hol geslagen samenleving hijgt en 

hunkert iedereen naar aandacht en erkenning: “Zien jullie wel, en waarderen jullie wel wat ik 

doe?” Iedereen wil opvallen, naam maken, beroemd worden: “Laten we een stad bouwen met 

een toren die tot in de hemel reikt! Dat zal ons beroemd maken…” Wat een opluchting dat er 

dan ook nog eentje is die kan zeggen: “Ik heb nooit ook maar enig belang gehecht aan het 

werk dat ik deed!” Wat een mooie, calvinistische bescheidenheid! De naam van mijn vriend 

hoeft niet geheiligd te worden; daar hecht hij geen enkele waarde aan. 

 

Als kind had ik het gevoel dat God er héél veel waarde aan hechtte: zijn Naam moest worden 

geheiligd, hoe vaker hoe beter. Hoe méér en hoe intenser wij aan het bidden, lofprijzen en 

verheerlijken waren, des te fijner God dat vond. Toen ik een jaar of 14 was, hoorde ik van een 

Rotterdamse predikant dat dit een misverstand is. Hij stond met een spiegeltje op de kansel, 

en hij zei: “God stuurt vanuit de hemel zijn goedheid, zijn genade naar ons toe. Die goedheid 

moeten wij ontvangen en doorgeven. Maar dat doen we niet, want we beginnen te spiegelen. 

We sturen al die goedheid met onze spiegels terug naar de hemel: “O God, wat bent U goed, 

wat bent U liefdevol en machtig!” Maar met al ons geroep en gezang, met al ons gespiegel 

verblinden wij God en de engelen, en laten wij de goedheid onbenut!” Kortom: wij moeten 

God niet heiligen met onze liederen en gebeden, met met onze daden van goedheid en liefde. 

Het is dus een misverstand dat God er veel waarde aan hecht om altijd maar toegezongen, 

geprezen en vereerd te worden. Maar waar gaat die bede “Uw Naam worde geheiligd” dan 

wèl over? 

 

In de Joodse traditie kent men het Kaddish, het gebed dat in een rouwdienst, bij een dode 

wordt gebeden. Ook in dat gebed speelt het heiligen van Gods Naam een grote rol: 

Moge zijn grote Naam verheven en geheiligd worden 

in de wereld die Hij geschapen heeft naar zijn wil. 

Moge Hij zijn Koninkrijk vestigen in uw leven en in uw dagen 

en in het leven van het gehele huis van Israël, weldra en spoedig. 

Zegt nu: Amen 

Moge zijn grote Naam gezegend zijn, nu en voor altijd. 

Gezegend, geprezen, gevierd en steeds hoger verheven, 

verheerlijkt en gehuldigd, bejubeld en geloofd worde de Naam van de Heilige, 

gezegend zij Hij, hoog boven alle zegening en lofzang, 

prijs en troost die op de wereld worden gezegd. 

Zegt nu: Amen 

Mogen de gebeden en smekingen van het huis Israël 

aangenomen worden door hun Vader in de hemel. 

Zegt nu: Amen 

Moge er veel vrede uit de hemel komen, en leven voor ons en heel Israël. 

Moge Hij die vrede maakt in zijn hoge hemel, ook vrede maken voor ons en heel Israël. 



Zegt nu: Amen 

Het Kaddish is een gebed dat eeuwenoude wortels heeft. Al in de Psalmen wordt de Naam 

van God geprezen, en de profeet Daniël bidt: “Geprezen zij de Naam van God, van eeuwig-

heid tot eeuwigheid” (Daniël 2:20). Waarschijnlijk was het Kaddish eerst een gebed rond het 

leren van de Thora in de synagoge. Later kwam het centraal te staan in de rouwliturgie, wel-

licht onder invloed van Job 1:21, “De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de Naam 

van de Heer zij geprezen.” Het Kaddish wordt aan het einde van een begrafenis gebeden door 

de kinderen en nabestaanden van een overledene. Daarna volgt een week van rouw, waarin 

het Kaddish liefst elke dag gebeden wordt, als er tenminste een “minjan” aanwezig is, een 

groep van minimaal tien volwassen Joodse mannen: voorwaarde voor een volledige Joodse 

gebedsdienst. Daarna wordt het gebed wekelijks in de synagoge gebeden, tot elf maanden na 

het overlijden. 

 

De vraag rijst: waarom is dit Kaddish het voornaamste Joodse rouwgebed geworden? Het gaat 

niet over de overledene, niet over de dood, en ook niet over de nabestaanden. Het gaat over de 

Naam van God, over het komende Koninkrijk, en over de vrede die uit de hemel zal komen. 

Hoe kan zo’n onpersoonlijk formuliergebed een bron van troost zijn? 

Even een persoonlijke herinnering. Ergens in 1997 riep ik mijn kerkenraad bijeen voor een 

extra vergadering. Ik wilde mijn echtscheiding bekend maken aan al mijn ambtsdragers. Na 

het welkom was ik een minuut of tien bezig met het voorlezen van een verklaring. Toen ik 

was uitgesproken, zei de voorzitter: “We hebben nu de verklaring van Wim aangehoord, en 

we gaan het erover hebben. Maar éérst wil ik samen met jullie het Onze Vader bidden.” Dat 

hebben we gedaan, en iedereen voelde en wist: “Hier kan geen persoonlijk gebed tegenop!” 

Juist het bidden van zo’n eeuwenoud gebed dóét iets: het geeft troost, er gaat grote kracht 

vanuit. Hoe dat werkt, weet niemand. Misschien wel als volgt: het bidden van zo’n oeroud 

gebed tilt jou even op uit jouw situatie van rouw en verdriet, en zet jou in de geloofstraditie. 

Al eeuwen vóór jou hebben mensen de Naam van God aangeroepen en geprezen, hebben 

gelovigen de komst van het Koninkrijk verwacht, hebben mensen in hun wanhoop gesmeekt 

om vrede uit de hemel. Jij bent niet alleen, want je staat in een lange traditie. Misschien is de 

eigenlijke troost hierbij wel: de traditie gaat altijd door, en daarmee gaat ook het leven door. 

Neem je plaats in de traditie weer in, en neem ook je plek in het leven in. Want het leven gaat 

verder, of je nu blij dan wel verdrietig bent. Probeer de troost daarvan te ervaren! 

 

Je mag het, denk ik, vergelijken met het zingen van een Gloria na het Kyrie. Het Kyrie moet 

gebeden worden, want de ellende en nood van de wereld, - daar kunnen we niet omheen. 

Maar we mogen niet het laatste woord aan de wanhoop geven! Er moet hoop, er moet toe-

komst zijn, en daarom blijven we God toezingen. Het heiligen van Gods Naam doen we niet 

omdat God zo graag verheerlijkt en geprezen wil worden. We doen het omdat we het altijd al 

gedaan hebben en altijd zullen blijven doen, omdat het leven verder gaat en wij het niet op 

willen geven onze plek in dat leven in te nemen. 

 

Het wordt allemaal nog duidelijker als we ons realiseren wat “Uw Naam” ook alweer 

betekent. De betekenis van de Naam van God komen we tegen in Exodus, in de ontmoeting 

van Mozes met God bij de braamstruik. “Ik ben die er zijn zal” luidt de Naam van God. Een 

mysterieuze, ongrijpbare naam. Een Naam waarmee God niet is vast te leggen, maar die 

wel een belofte inhoudt. Ik-zal-er-zijn voor het volk dat Ik heb horen klagen. Ik-zal-er-zijn 

voor jou, Mozes, wanneer je je opdracht aanvaardt. Ik-zal-er-zijn als je door de woestijn gaat, 

op weg naar het land van melk en honing. Ik-zal-er-zijn langs rustige wateren èn in de dalen 

die overschaduwd worden door de dood. Déze Naam zal worden geheiligd, wat zoiets bete-

kent als “apart houden”, zorgen dat iets of iemand zijn specifieke betekenis en waarde houdt. 



De sabbat heiligen betekent: die dag zijn specifieke betekenis en waarde laten behouden. 

Ieder mens die naar God wil luisteren wordt ook “geheiligd”, apart gezet.Wij vormen dit uur 

een gemeenschap van heiligen. Wij maken onze naam waar, wanneer we alleen naar Israëls 

God en naar Jezus willen luisteren en niet naar machten die daarmee in tegenspraak zijn. 

Zo betekent “Gods Naam heiligen” dus: die Naam waar laten zijn, en waar laten worden. Het 

betekent: weten dat die Naam voor ons uitgaat en met ons meegaat. Geloven dat we er nooit 

alléén voor staan. Beseffen dat die Naam ons verbindt met alle gelovigen vóór ons en ná ons: 

we maken deel uit van een lange traditie. En ook: bidden dat de belofte van die heilige Naam 

“Ik-ben-die-er-zijn-zal” in vervulling zal gaan, en ons voor zal gaan naar zijn Koninkrijk. Wij 

bidden het gebed “Uw Naam worde geheiligd” dus niet omdat de een of andere jaloerse god 

zo graag toegezongen en verheerlijkt wil worden, maar omdat ons leven en onze toekomst 

ervan afhangen. Zolang de Naam van God wordt aangeroepen en geprezen, zolang is er hoop 

en toekomst voor de mensen. 

 

Nog even in het kort iets over de begrippen “Vader” en “hemel”. De kerkvader Origenes 

(185-254) meende dat Jezus als eerste God aansprak als “Vader”, en dat christenen dus als 

eersten op een zo intieme, innige wijze met God mochten omgaan. De tekst van het Kaddish 

toont aan dat ook Joden de gewoonte kenden om God als “Vader in de hemel” aan te spreken. 

Maar is het in onze tijd niet volledig achterhaald? Wijst “Vader” niet op wijze leiding en 

liefdevolle zorg, terwijl wij in onze tijd God vooral ervaren als verborgen, zwijgend en af-

zijdig? Past deze omschrijving van God nog in een samenleving die afstand heeft genomen 

van de autoritaire vader, en die worstelt met de afwezige vader? Was het woordje “Vader” 

niet mede de oorzaak van de ontwikkeling van de kerk tot een aangelegenheid van mannen?  

Ik zou het persoonlijk jammer vinden als het woord “Vader” zou verdwijnen. In de afgelopen 

decennia is God voor veel mensen steeds moederlijker geworden: een God die niet meer boos 

wordt en niet meer oordeelt, maar ons liefheeft, begrijpt en volkomen accepteert. Voor veel 

anderen is God steeds onzijdiger geworden: een God die men niet meer als Persoon ervaart en 

aanspreekt, maar als een positieve, altijd aanwezige kracht zonder gezicht. Sommigen menen 

deze kracht in zichzelf ontdekt te hebben; God en mens vallen ten diepste samen. Tegenover 

deze ontwikkelingen zou het begrip “Vader” heilzame nuanceringen aan kunnen brengen: de 

Vader-God aanvaardt ons, maar geeft ons ook leefregels mee, omringt ons met liefde, maar 

daagt ook uit en corrigeert, werkt in ons en door ons, maar verrast ons telkens weer als de 

Ander die werkelijk ànders is. Natuurlijk is het een eenzijdig begrip; God is zoveel méér dan 

een Vader. Maar het “vaderlijke” in God zou ik niet willen missen. In het verhaal van de 

verloren zoon schetst Jezus God als de vader die zijn kinderen vrijlaat, ook als daaruit lijden 

voortkomt, en die met eindeloos geduld blijft wachten op de thuiskomst van zijn kind. 

 

En die hemel dan? Is dat niet een achterhaalde voorstelling uit een verouderd wereldbeeld? 

Wij die onze shuttles en satellieten de ruimte insturen, hoe zouden wij nog geloven in een ons 

overkoepelende hemel, een hemel als woonplaats van God? Maar als de bijbel over “hemel” 

spreekt, gaat het niet zozeer om een vastomlijnde locatie. Psalm 115 zegt bijvoorbeeld: “Onze 

God is in de hemel; Hij doet wat Hem behaagt.” Uit het vervolg blijkt wat dat “doen” inhoudt: 

trouw zijn, zorgen voor zijn volk, hulp geven aan mensen in de knel. De hemel is dus de sfeer 

van waaruit God zijn werk doet, zijn werk in mensen, zijn werk op aarde. Deze Psalm zegt 

ook: “De hemel is de hemel van de Heer, de aarde heeft Hij aan de mensen gegeven.” Ook 

hier is de aarde de plaats van de mens, waarbij de hemel als een symbolische koepel deze 

aarde omringt en beschermt. Anders gezegd: de hemel is de garantie voor een leefbare aarde.  

Maar houden wij God niet op afstand met dat idee van een hemel; wordt God in de hemel niet 

een verre, onbereikbare God? Ik moet eerlijk zeggen: te midden van alle moderne goeroes, 

mediums en sekteleiders die God als het ware in hun broekzak hebben, zie ik ook wel wat 



goeds in een beetje afstand. Als wij God alleen maar in onszelf lokaliseren, of zelfs onze 

menselijke kern gelijkstellen aan God, dan komen we op den duur alleen maar onszelf tegen; 

dat is de eenzaamheid in absolute vorm. Maar als God fundamenteel ànders is, kan Hij ons 

zoeken, aanspreken, inspiratie inblazen, uitdagen en ter verantwoording roepen. Dan kunnen 

wij Hem aanroepen, aanklagen, heiligen en eren. Juist dóór de afstand kan er verbondenheid 

en liefde ontstaan. Wij kunnen alleen heilig worden door de Naam van God te heiligen. 


