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Reply 

“En het gebeurde, toen Hij op een bepaalde plaats in gebed was, dat een van zijn 
discipelen, toen Hij ophield, tot Hem zei: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes 

zijn discipelen heeft geleerd.” 

Lucas 11:1 
 

 

Vraag 

In Lucas 11:1 vragen de discipelen aan Jezus hun te leren bidden zoals Johannes de 
Doper zijn discipelen heeft leren bidden. Is bekend welk gebed Johannes de Doper 
zijn discipelen heeft geleerd? 

Antwoord 1 

Die ene discipel uit Lucas 11:1 vroeg de Heer of Hij de discipelen wilde 
leren bidden – de discipel vroeg niet of de Heer de discipelen een gebed wilde 
leren. Johannes had zijn discipelen kennelijk al eerder leren bidden – maar hoe hij 
dat heeft gedaan, weten we niet. De Heer beantwoordt de Hem gestelde vraag 
door het, met eerbied gezegd, een keer voor te doen, en de discipelen zo te leren 
waar bij het bidden de accenten behoren te liggen. De Heer heeft hen niet een 
gebed geleerd, maar heeft hen leren bidden. Het zou me verbazen als Johannes het 
anders heeft gedaan, maar dat weten we niet zeker (GHK). 



Het bidden zoals Johannes de Doper dat deed 2 

Antwoord 2 

Het Onze Vader is echter wel een concreet gebed, en het is tevens een richtlijn voor 
onze wijze van bidden. Het is niet overgeleverd wat Johannes precies aan zijn 
volgelingen heeft geleerd, maar wel dat ze de Messias moesten verwachten.  

Met het bidden dat Johannes aan zijn discipelen leerde, is het m.i. net zo gesteld 
als met zijn doop. De doop van Johannes markeerde de afsluiting van de oude 
bedeling en de introductie van de nieuwe bedeling waarin Christus Zelf centraal 
staat. Handelingen 18 en 19 tonen duidelijk dat die doop van Johannes niet meer 
geldig is (Hand. 18:25 en 19:3-5). En zo is het ook met de wijze van bidden van de 
voorloper Johannes, de heraut van de Messias. Het is niet meer van direct belang 
voor ons in de huidige bedeling, dat is wellicht ook de reden dat wat Johannes zijn 
discipelen leerde niet specifiek vermeld wordt in de Bijbel (HB). 
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