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Preprint 

Met veel interesse, en meestal met instemming, lees ik de columns van prof. van den 
Brink. Ook de column van afgelopen maandag over het gebed bevat een 
behartigenswaardige gedachte, nl. deze, dat egoïsme ook in het gebed af te keuren is. 
Maar de verdergaande gedachte dat je je eigen wensen en verlangens slechts een beperkt 
aantal keren aan God mag voorleggen, heeft mij verbaasd. Van den Brink maakt twee 
redeneerstappen die hij niet verantwoordt: (1) Wanneer Paulus God slechts drie keer 
gesmeekt heeft om van een pijnlijke doorn in het vlees verlost te mogen worden, zal hij 
andere persoonlijke wensen en verlangens ook niet vaker dan drie keer aan God hebben 
voorgelegd. (2) Wanneer Paulus zijn wensen en verlangens niet vaker dan drie keer aan 
God voorlegde, moesten wij dat ook maar niet doen. Christenen volgen echter niet Paulus 
na, maar Jezus Christus. En laat die zijn leerlingen nu geleerd hebben, te bidden voor hun 
dagelijks brood. Vanaf de vroege kerk was het de gewoonte, het Onzevader drie maal 
daags te bidden. Augustinus ziet het als norm voor alle gebed: wij zouden zó moeten 
bidden, dat al onze gebeden uit de beden van het Onzevader afgeleid kunnen worden. In 
het verlengde van de bede om dagelijks brood zouden wij dan ook dagelijks mogen bidden 
voor alle andere persoonlijke noden en behoeften. Ascese moeten wij betrachten in wat 
ons weghoudt van God, niet in het voorleggen van wensen en verlangens aan God.  
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