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Beste jongeren en ouderen, fijn dat jij en ook u opnieuw meeluistert en meeleest. Gisteren hebben we 

Matthéüs 6 vers 1-8 gelezen. Het gaat in vers 1-4 over het geven van aalmoezen, in vers 5-8 over het bidden. 

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

In deze acht verzen klinkt duidelijk Gods wil. In de Bergrede ontvangen we van Christus helder onderwijs. 

Eerst hoe het níet moet. Maar ook: hoe dan wél. In onze tijd denken we gemakkelijk: ‘Het maakt niet uit; als 

het maar uit je hart komt.’ Of: ‘Je moet doen waar je je goed bij voelt.’ Maar zo spreekt God niet! We moeten 

onze aalmoezen en gebeden naast het Woord leggen, waarin God Zijn wil bekendmaakt. Hoe Híj het wil.  

Wat is een aalmoes? De kanttekening bij vers 1 legt uit dat dit ‘een werk van barmhartigheid is’ uit medelijden 

en liefdadigheid voor armen. Dus: uit onze rijkdom en weldaden, die we van God gekregen hebben, mogen 

we ook iets geven aan mensen die dat allemaal niet hebben. Het is goed als we dat mogen doen. Het is van 

God gekregen en we mogen het uitdelen. Maar de Heere wijst erop met welk oogmerk en doel we dit doen. 

Is het met een bijbedoeling? Om van mensen gezien en geëerd te worden? Hoopt u dat mensen te weten 

komen dat u iemand bijv. € 1.000 schenkt? Dan ontvangen we géén loon van God. Zo staat in vers 1-2: ‘Heb 

acht (let erop!) dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden; anders zo hebt 

gij geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat vóór u niet trompetten, 

gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. 

Voorwaar zeg Ik u: Zij hebben hun loon weg.’ Die woorden klinken wel drie keer in dit gedeelte. Dit geldt ook 

voor het gebed, vers 5: ‘Voorwaar Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben.’ ‘Want de eer, die zij zoeken bij 

mensen, is hun beloning’ (kanttekening, vers 1). Géén loon van God. Wél loon van mensen. Zó niet… 

Hoe dan wel? Dat leert God in vers 3-4: ‘Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw 

rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgen zij;’ Daar doet iemand anoniem een enveloppe met geld in 

de brievenbus van mensen die het financieel niet zo breed hebben. Wanneer niemand het ziet: ’s avonds laat. 

Maar God ziet het wel! ‘En uw Vader, Die in het verborgen ziet, Die zal het u in het openbaar vergelden.’ 

Wanneer dan? Straks, op de oordeelsdag. Daarvan lezen we in Matthéüs 25, als de Heere Jezus zegt: ‘Want 

Ik ben hongerig geweest en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en gij hebt Mij te drinken 

gegeven (…);’ er wordt nog veel meer genoemd: ‘zo hebt gij dat Mij gedaan’. Wat zal de Heere dan van u, 

van jou en mij zeggen op de oordeelsdag? Hebben wij op aarde beloning gekregen van mensen (eer, aanzien) 

of zullen wij het loon van God ontvangen: zegen voor de tijd en straks het eeuwige leven?  

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

Dit gedeelte leert ons dat de mens gericht is op eigen eer. Om door anderen gezien en geëerd te worden. 

De Heere Jezus waarschuwt er nadrukkelijk tegen, omdat het zó vaak voorkwam in die tijd. Bij het geven van 

aalmoezen. En ook bij het bidden. Alles gericht op menseneer. Zelfs in het gebed, waarin wij de eer van God 

op het oog moeten hebben... In vers 5 lezen we: ‘En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; 

want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de 

mensen mogen gezien worden. Voorwaar Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben.’ We herkennen dit beeld 

ook in de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar. Dit leert ons dat wij heel hoogmoedig zijn. Door onze 

zondeval zijn wij diep gevallen. We hadden een hoge positie in het Paradijs. Als pronkjuweel van Gods goede 

schepping. Maar de mens wilde als God zijn. Dit is de zonde van hoogmoed. Een grote, hardnekkige zonde. 

Niet alleen in de wereld. Ook in de kerk. Paulus schrijft in Galaten 6:3: ‘Want zo iemand meent iets te zijn, 

daar hij niets is, die bedriegt zichzelven in zijn gemoed.’ De kanttekening legt uit: ‘Dat is, wanneer iemand 

meent iets groots, heiligs of bijzonders te zijn, veel van zichzelven houdt, en acht dat hij beter is dan zijn 

naaste. Waaruit meestal voortkomt dat men de gebreken van de naasten zo hard bestraft.’ We denken ‘iets’ 

te zijn. Maar we zijn ‘niets’. Zelfs ‘minder dan niet en ijdelheid’ (Jesaja 40:17). Wie zijn wij, vergeleken met de 

allerhoogste God? We worden niet hoogmoedig. We zijn hoogmoedig. We willen een even mooie auto als de 

buren. Of dezelfde dure schoenen of merkkleding als je vriend(in). Neem de proef op de som! Met een 

concreet voorbeeld voor jezelf. Hebt u er ook last van? Het tegenovergestelde van hoogmoed is ootmoed. 

Men vroeg Augustinus: ‘Wat moet een Christen als eerste leren?’ Hij antwoordde: ‘Ootmoed!’ ‘En wat is 

daarna het belangrijkste?’ ‘Ootmoed!’ ‘En als derde?’ ‘Ootmoed!’ Is dit ook uw en jouw dringende gebed? 



Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 

We lezen verder in vers 6: ‘Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, 

bid uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar 

vergelden.’ Dit is gebedsonderwijs van de Heere Jezus. Hetzelfde onderwijs als in het doen van aalmoezen: 

niet om van de mensen gezien en geëerd te worden. Maar het gaat erom dat de Heere het ziet en hoort. 

Daarom: in het verborgene, in uw binnenkamer, de deur sluiten. Voor gebed is rust en stilte nodig. Concreet: 

niet afgeleid worden door geluid of trillen van je telefoon bij een nieuwe melding. Dus: uitzetten of wegleggen. 

Het beeld wat de Heere Jezus hier gebruikt is voor de discipelen en de mensen die om Hem heen staan heel 

duidelijk. Elk huis had een kleine ruimte waarin men de waardevolle eigendommen bewaarde. Een 

voorraadkamer. Hier hoort de meest kostbare schat (dat is het gebed!) thuis. Hebt u, heb jij een plaats waar 

je kunt bidden? Waar je alleen kunt zijn met de Heere? Om je hart voor Hem te mogen uitstorten? Als dit niet 

zo is, dan roept de Zaligmaker je op om dit in orde te maken: ‘Ga in uw binnenkamer’. Dat kan ook een stille 

plaats zijn in het veld, in een schuur, in de tuin of in het bos. De Heere Jezus zocht ook de stilte op, om met 

Zijn Vader te spreken: op de berg of in een woeste plaats, in het veld. Om alleen te zijn. Misschien ken je de 

uitdrukking: ‘Eenzaam, maar met God gemeenzaam’. Wanneer mocht u voor het laatst die verborgen 

omgang met God in het gebed zoeken? En heb jij ook ervaren dat God het gebed hoort en verhoort? 

Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 

De Heere Jezus vervolgt in vers 7: ‘En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de 

heidenen; want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden.’ Heidens bidden. 

Een bekend voorbeeld hiervan zijn de profeten van Baäl op de berg Karmel, tegenover de profeet Elía. In de 

tekstverwijzing naar 1 Koningen 18:28 lezen we hoe de Baälprofeten baden: ‘En zij riepen met luider stem en 

zij sneden zichzelven met messen en met priemen naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstortten.’ Zij 

baden met luide stem en gingen zichzelf snijden om hun afgod Baäl te bewegen naar hun gebed te luisteren. 

Ze hebben urenlang, de gehele middag gebeden, geroepen. Baäl gaf geen antwoord. Heidens bidden… 

Zullen we ons eigen gebedsleven ernaast leggen? Bidt u ook een lang, ijdel verhaal van woorden, of herhaalt 

u steeds onnodig, onnadenkend de Naam van de Heere? Laten we onszelf hierop onderzoeken. Hoe wel? 

De Heere wil dat wij tot Hem bidden met geloof en een vast vertrouwen. Dat leren we in het volgende: 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

Dit gedeelte sluit de Heere Jezus af met het 8e vers: ‘Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet wat gij 

van node hebt, eer gij Hem bidt.’ De tekstverwijzing naar Jesaja 65:24 bevestigt dit: ‘Eer (voordat) zij roepen, 

zo zal Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, zo zal Ik horen.’ Want God weet wat wij nodig hebben voordat 

wij Hem bidden. Hij wil dat we tot Hem roepen. En ‘Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht; Hij troost het hart, 

dat schreiend tot Hem vlucht (Psalm 145:6). Op de vraag: ‘Zal dan God ons gebed horen?’ zegt Kohlbrugge: 

‘Eerder zullen hemel en aarde vergaan, dan dat God niet zou horen het gebed van de nooddruftigen; daarom 

zullen wij slechts aanhouden, steunend op Zijn beloften; en het komt vaak niet zoals wij het gebeden hebben. 

Want God doet altijd boven bidden en denken en Hij is ook wondervol verrassend met Zijn hulp.’ 

Dat is ook de ervaring van John Warburton (1776-1857). In grote armoede, tekort aan geld om eten te kopen 

voor zijn vrouw, voor de kinderen. Niets hebben zij meer in huis. Hun oudste kind van vijf jaar komt naar hem 

toe in ondraaglijke honger. ‘Vader, vader, geef mij brood, ik heb zo’n honger!’ Vader Warburton is radeloos 

en snikt van verdriet. Hij gaat naar zijn bidvertrekje, valt op zijn knieën. Hij vertelt alles aan zijn hemelse Vader. 

Dan laat de Heere zien dat Hij lang geleden een menigte van wel 5.000 mensen eten heeft gegeven. En er 

was nog zóveel over! Dan spreekt God: ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid’. 

De Heere zál uitkomst geven. Hij heeft het beloofd! Hoor je het kloppen op de deur? Daar staat voedsel. 

Iemand heeft een aalmoes gedaan: het gezin krijgt een overvloed van brood en vis. ’Want uw Vader weet 

wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.’ Heb jij en hebt u, misschien in heel andere omstandigheden, ook 

ervaren dat de Heere een Wonderdoend God is? ‘Bid uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in 

het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.’ Want ‘op uw noodgeschei, deed Ik grote wonderen.’    

We hopen, Deo Volente, tot de volgende keer. 


