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Preek van 9 maart 2016, Biddag voor Gewas en Arbeid, 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

BROOD VOOR VANDAAG/MORGEN 

Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben (Lucas 11,3) 

Grote veranderingen 

De wereld verandert – ook de economische. Een rondje door de binnensteden 

van Nederland laat het zien. Laatst liep ik door Leeuwarden. Ik was er een tijd 

niet geweest. Ik herinnerde me gezellige winkelstraten. Het is er erg veranderd. 

Veel panden stonden leeg. Soms wel drie naast elkaar. En in Zwijndrecht zag ik 

in een klein winkelcentrum een bakkerij ingeklemd tussen lege etalages. ‘Arme 

bakker,’ dacht ik. Want zoiets beïnvloedt ook zijn nering. 

Wij kopen niet minder. We kopen anders. Meer via internet. Zoals we ook nog 

wel werken, maar anders. Flexibeler. Het aantal vaste banen daalt. Het aantal 

ZZP-ers stijgt. Al meer dan een miljoen mensen werken op die manier. Ook het 

getal van mensen met een nul-urencontract stijgt. Wij hebben wat werk betreft 

minder zekerheid. En wie boven de 45 is en in de WW komt, komt in een moeras 

terecht waaruit het slecht klauteren is.  

Theologie is economie 

‘Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.’ Jezus nam onze dagelijks 

levensbehoeften op in het Onze Vader. Noem eens een plek waar je God tegen 

kunt komen? De natuur? De kerk? Maar God is ook te vinden op de werkvloer of 

in de keuken. Ook bij Dixons of Perry Sport. Of beter, bij de ménsen van Dixons 

en Perry Sport, want ook deze winkelketens verdwijnen uit het straatbeeld. Maar 

God is ook bij hen te vinden. Net zoals Jezus thuis was in een synagoge, maar ook 

op de markt van Kafarnaüm. Als hij preekte deed hij dat vaak vanuit een 

vissersboot terwijl hij de mast vasthield die nog glibberig was van de vis.  

Het evangelie gaat niet alleen over gééstelijk brood, maar ook over een 

boterham met pinkakaas. Sommige Bijbelgeleerden zeggen zelfs dat de bede 

‘Vergeef ons onze schulden’ ook over financiële schulden gaat. Galilese boeren 

zuchtten vaak onder torenhoge schuldenlasten. De bede moet hen herkenning 

hebben geboden. Jezus als schuldhulpmaatje. Of dat echt zo is, weet ik niet. 
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Maar Jezus nam wel ons dagelijks voedsel op in het belangrijkste gebed. 

Theologie en economie zijn in de Schrift geen gescheiden gebieden.  

 

Vandaag of morgen 

Nu heeft de theologie altijd gesteggeld over de juiste vertaling van de bede om 

brood. Moest er vertaald worden: ‘Geef ons dagelijks het brood dat we nodig 

hebben’? Of: ‘Geef ons dagelijks het brood voor morgen’? Er staat namelijk een 

woord dat verder nergens voorkomt en daarom weten we de precieze betekenis 

niet. Maar laten we het vanavond niet al te technisch maken. Hoe het ook zij,  

brood voor vandaag of voor morgen: het is in ieder geval geen brood voor 

overmorgen, laat staan voor volgende maand of volgend jaar. 

U kijkt misschien ook weleens op uw pensioenoverzicht? Als u wat ouder bent 

waarschijnlijk wel. Als je jong bent misschien niet of nauwelijks. Hoewel, ik vroeg 

het vorige week eens in een gespreksgroep van jonge gemeenteleden. Een 

aantal van hen blijkt zich al zorgen te maken of er straks überhaupt nog pensioen 

zal zijn! Maar hoe ouder je word, des te meer kijk je even op je pensioenbericht. 

Dat is althans mijn ervaring. Je wilt weten wat je straks krijgt. Je wilt zekerheid. 

Kan ik straks nog leuke dingen doen? Regeren is vooruitzien. 

Vertrouwen 

Maar Jezus leerde ons niet verder te kijken dan vandaag of morgen. Is dat 

eigenlijk wel reëel? Het brood voor morgen ligt immers al in de vriezer. In ieder 

geval ligt het al in de schappen van de supermarkt of bij die arme bakker uit 

Zwijndrecht. Dat is het probleem niet. Daar lijk je niet voor te hoeven bidden. 

Het probleem is niet het brood van morgen, maar de wereld van morgen. Hoe 

zal die eruit zien? Zullen we ons daarin economisch en financieel kunnen 

handhaven? We willen lange termijn-zekerheid.  

Toch zit er iets in die bede dat wij allemaal nodig hebben: vertrouwen. U zult 

misschien zeggen: ‘Met vertrouwen betaal ik mijn energierekening niet.’ Of: 

‘Alleen met vertrouwen kijk ik straks misschien lelijk op mijn neus als ik met 

pensioen ga.’ Toch heeft vertrouwen alles te maken met economie. Waarom 

schommelen de beurzen zo? Omdat het vertrouwen is weggezakt. Als de 
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economische crisis ons iets geleerd heeft, dan is het dat de economie geen 

exacte wetenschap is. Ze drááit om cijfers, maar het gáát om emotie.  

Heilige Geest 

Misschien moeten we zeggen dat er in het economisch leven een verkeerd soort 

emotie heerst. We wantrouwen bijvoorbeeld bankiers. Dat komt niet uit de lucht 

vallen. Joris Luijendijk schreef een veel gelezen boek over de financiële wereld in 

Londen. Alles lijkt daar op de oude voet door te gaan. Er is niets geleerd. Er 

worden weer bonussen uitgedeeld en gegokt met geld dat het een lieve lust is. 

Maar die financiële jongens en meisjes worden óók geregeerd door 

wantrouwen! Ze worden graaiers genoemd. Maar waarom graaien mensen? 

Omdat ze binnen willen zijn voordat het tij keert. Ze wantrouwen de toekomst.  

Zo houden we elkaar in een geestelijke wurggreep. We willen meer, meer, meer. 

Er heerst een verkeerde geest. Geen heilige Geest.  

Heilige Geest – waar komt die nu ineens vandaan? Uit datzelfde Bijbelgedeelte 

als het Onze Vader. Jezus ging namelijk nog even door over het bidden. Hij 

vertelde: ‘Wie bidt zal gegeven worden.’ Dat was geen carte blanche, zoals dat 

jongetje dacht dat de volgende brief schreef aan God: ‘Beste Here God, ik heb 

mij aan mijn deel van de afspraak gehouden. Waar blijft nu mijn nieuwe fiets? 

Groet, Martin.’ Jezus leerde ons dat God ons op onze vragen heilige Geest zou 

geven. Tien tegen één dat we daarbij toch een lichte teleurstelling voelen. Laten 

we maar eerlijk zijn: als wij voor de keuze staan om óf een miljoen uit de 

staatsloterij te krijgen óf heilige Geest – dan kiezen we misschien toch stiekem 

voor de staatsloterij. Heilige Geest kan altijd nog. En binnen is binnen. 

The God-shaped hole 

Maar daar wil Jezus ons vanaf brengen – van die houding van: het is nooit 

genoeg. Van: pakken wat je pakken kan. Hoeveel moeten wij op onze 

bankrekening hebben voordat wij ons echt zeker voelen? Het eind is zoek. Er 

wordt al gesproken over de noodzaak tot ont-spullen. Ont-spullen: spullen 

wegdoen. Wij hebben er teveel. Dagblad ‘Trouw’ liet het zien. Het had mensen 

gevraagd om alles wat ze in huis hebben eens naar buiten te brengen en in de 

tuin te plaatsen. Wie de foto’s van het resultaat zag, vroeg zich af: past dat 

allemaal in het huis op de achtergrond? 
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Wij hebben kennelijk een leegte in ons die zich voedt met honger. Die leegte kan 

maar door één ding echt gevuld worden: heilige Geest. Zoals de Engelsen zeggen: 

the God-shaped hole – het Godvormig gat in onze ziel. Alleen God past er 

naadloos in. En hij vult het met zichzelf en dus… met vertrouwen.  

‘Ons’ 

Jezus leert zijn volgelingen om op een gekwalificeerde manier in het leven te 

staan. Niet met een geest van wantrouwen, maar met een geest van vertrouwen. 

Niet geobsedeerd door zekerheid op lange termijn, maar vertrouwend op de 

leeftocht voor vandaag of morgen. Niet zwaar tillend aan een ongewisse 

toekomst, maar lichter levend bij de dag.  

‘Gemakkelijk gezegd,’ zegt u, ‘Je zult maar werknemer bij V&D zijn en na 30 jaar 

op straat staan.’ Dat is waar. Maar is u weleens opgevallen dat het woordje ‘ons’ 

in het Onze Vader meerdere keren voorkomt? Het woordje ‘ik’ kom je er niet 

één keer in tegen! Het is steeds ‘ons’: onze Vader, vergeef ons onze schulden, 

leid ons niet in verzoeking, geef ons heden ons dagelijks brood. Wij bidden het 

niet voor onszelf persoonlijk. We bidden het voor elkaar. Voor de bankier. De 

minister. De bijstandsmoeder. De chauffeur. De tuinder. De receptioniste. De 

verkoper die zijn werk verloor bij Dixons.  

‘Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.’- Als alle mensen dit eens 

zouden bidden en: het oprécht zouden bidden, hoe anders zou de wereld van 

morgen er dan uitzien! Laat het gebed van Jezus dan om te beginnen óns vullen 

met heilige Geest.  


