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When Yeshua taught his disciples the Our Father
prayer, how did He intend for them to use it?
When should we pray the Our Father, and how
should we pray it?

Master, Teach us to Pray

Yeshua was “praying in a certain place, and
after He had finished, one of His disciples said
to Him, ‘Lord teach us to pray as John also
taught his disciples’” (Luke 11:1). Did the
disciples not know how to pray? On the
contrary, prayer is one of the central pillars of
Jewish practice. First century Jews regularly
participated in the prayer services of the
synagogue and Temple. From early childhood,
the disciples learned the blessings,
benedictions, petitions, and doxologies of
Jewish prayer and daily life.
Rabbi Yeshua taught His disciples a prayer. He
said, “Pray, then, this way: ‘Our father who is in
heaven, Hallowed by your name, You kingdom
come…” (Matthew 6:9). Did Yeshua intend them
to pray the Our Father as a fixed liturgical prayer,
or did He simply offer it to them as a model short
prayer worthy of emulation? Anyone familiar with
Jewish prayer recognizes that the “Our Father” is a
patently Jewish prayer that fits naturally into the
context of synagogue liturgy. The Our Father
shows every indication of intent as a liturgical
prayer. By the late first-century, at least, believers
already prayed the Our Father liturgically at the
three times of daily prayer. “This is what you
should pray three times a day” (Didache 8:3).
Where does the Our Father belong in the sequence
of Jewish prayer? When Yeshua taught this prayer
to the disciples, how did He intend for them to use
it? In what way did John teach his disciples to pray?
What did Yeshua’s disciples hope to receive when
they said, “Master, teach us to pray”?
In the days of the sages, individual rabbis
created short liturgical prayers for their disciples
to add as a meditation at the conclusion of their
daily prayers. The Talmud preserves several
examples of short prayers distinctive to a certain
sage and his school of disciples. For example:
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Toen Yeshua zijn discipelen het Onze Vader gebed
leerde, hoe bedoelde Hij dat ze dit gingen gebruiken?
Wanneer moeten we het Onze Vader bidden, en hoe
moeten we dat bidden?

Meester, leer ons bidden

Yeshua was "in een bepaalde plaats aan het bidden,
en toen Hij klaar was, zei één van Zijn discipelen tot
Hem: 'Heer leer ons te bidden gelijk ook Johannes
zijn discipelen geleerd heeft'" (Lucas 11:1). Wisten
de discipelen niet hoe ze moesten bidden?
Integendeel, het gebed is een van de centrale pijlers
van het joodse leven. De joden namen in de eerste
eeuw regelmatig deel aan de gebedsdiensten van
de synagoge en de Tempel. Vanaf de vroege
kinderjaren leerden de discipelen de zegeningen,
wijdingen, verzoeken en lofprijzingen van het joodse
gebeds- en dagelijks leven.
Rabbi Yeshua leerde Zijn discipelen een gebed. Hij zei:
"Bidt dan, op deze manier: 'Onze Vader in de hemel,
geheiligd zij Uw naam, Uw koninkrijk kome ..."
(Mattheüs 6:9). Bedoelde Yeshua dat ze het Onze
Vader als een vast liturgisch gebed zouden bidden, of
heeft Hij het hen gewoon gegeven als kort modelgebed
om zich naar te richten? Iedereen die met het joodse
gebed vertrouwd is, erkent dat het "Onze Vader"
overduidelijk een joods gebed is dat van nature in de
context van de synagoge liturgie past. Het Onze Vader
heeft alles in zich van een liturgisch gebed. Tegen het
einde van de eerste eeuw baden de gelovigen het Onze
Vader zeker al liturgisch op de drie momenten van het
dagelijks gebed. "Dit is wat je drie keer per dag moet
bidden" (Didache 8:3).
Op welke plaats hoort het Onze Vader in de rij van
joodse gebeden? Hoe bedoelde Yeshua, toen Hij dit
gebed aan de discipelen leerde, dat ze dit zouden
gebruiken? Op welke manier leerde Johannes zijn
discipelen bidden? Wat verwachtten Yeshua's
discipelen toen ze zeiden: "Meester, leer ons bidden"?
In de dagen van de wijzen maakten rabbijnen korte
liturgische gebeden voor hun individuele discipelen om
als een meditatie toe te voegen bij het einde van hun
dagelijkse gebeden. De Talmoed bewaart verschillende
voorbeelden van korte gebeden al naargelang de wijze
en zijn school van discipelen. Bijvoorbeeld:



“When Rabbi Eleazar concluded his recitation of
prayer, he prayed, ‘May it be Your will, O LORD our
God, to cause love, brotherhood, peace, and
friendship to swell in our midst, and may You set
our portion in paradise, and grant us good
companionship and a good inclination in Your
world, and may we rise early and obtain the desire
of our heart—to fear Your name, and may you be
pleased to satisfy our desires.’ When Rabbi
Yochanan concluded his recitation of
prayed, ‘May it be your will, O LORD our God, to
look upon our shame and behold our affliction and
clothe Yourself in Your mercies and cover Yourself
in Your strength and wrap Yourself in
lovingkindness and gird Yourself in Your
graciousness, and may Your attributes of kindness
and mercy prevail.’” (b.Berachot 16b)

John the Immerser taught His disciples a particular
prayer unique to their school. Yeshua’s disciples
asked Him to give them such a prayer. He gave
them the Our Father. In the same wa
other rabbis gave their disciples a signature prayer
for their particular school of discipleship, Yeshua
gave us the Our Father to function as a short
petition for the kingdom at the conclusion of our
daily prayers.
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"Toen Rabbijn Eleazar het opzeggen van
afsloot, bad hij: 'Moge het Uw wil
God, om liefde, broederschap, vrede en vriendschap in
ons midden te laten aanzwell
het paradijs vaststellen, en ons een
en goede instelling in Uw wereld
wij vroeg opstaan en het verlan
verkrijgen - om Uw naam te
verheugd zijn om onze verlangens te bevredigen
Toen Rabbijn Jochanan het opzeggen van
afsloot, bad hij: Moge het uw wil
God, om op onze schaamte
en kleed Uzelf in Uw barmhartigheden en bedek
in Uw kracht en wikkel Uzelf
omgord Uzelf in Uw hoffelijkheid en
eigenschappen van vriendelijkheid en barmhartigheid
zegevieren. ' '' (b.Berachot 16b)

Johannes de Doper leerde Zijn discipelen een bepaald
gebed dat uniek voor zijn school
discipelen vroegen Hem om
Hij gaf hun het Onze Vader. Op dezelfde manier dat
de andere rabbijnen de discipelen
discipelschap school een gebed
gaven, gaf Yeshua ons het Onze Vader
verzoek voor het koninkrijk
gebeden daarmee af te sluiten

het opzeggen van zijn gebed
'Moge het Uw wil zijn, HEERE, onze

God, om liefde, broederschap, vrede en vriendschap in
laten aanzwellen, moge U ons deel in

vaststellen, en ons een goed gezelschap
Uw wereld schenken, en mogen

en het verlangen van ons hart
te vrezen, en moge U

om onze verlangens te bevredigen.'
het opzeggen van zijn gebed

Moge het uw wil zijn, HEERE, onze
God, om op onze schaamte te zien en zie onze ellende

barmhartigheden en bedek Uzelf
zelf in goedertierenheid en
elijkheid en mogen Uw

eigenschappen van vriendelijkheid en barmhartigheid
16b)

Johannes de Doper leerde Zijn discipelen een bepaald
n school was. Yeshua's
om hen zo'n gebed te geven.

Hij gaf hun het Onze Vader. Op dezelfde manier dat
discipelen van hun bepaalde
gebed als soort handteken

ons het Onze Vader als een kort
voor het koninkrijk om onze dagelijkse
daarmee af te sluiten.


