DE VIJFDE BEDE
VAN HET ONZE VADER
Matteüs 6: 12

(v. 24-27, v. 28-30 en v. 31 -34). Ook deze drie taferelen worden elk
afzonderlijk telkens geopend met een korte inleiding (v. 24, v. 28a,
v. 31). Het geheel van de compositie ziet er derhalve als volgt uit:

In de Griekse tekst van het Nieuwe Testament, zoals deze in de huidige edities staat afgedrukt, luidt de vijfde bede van het Onze Vader :

____ A

HEER
xa~ èî.Ç!EÇ Y)iJ-iv ":à. OÇ!EtÀ~iJ-a":a Y)iJ-wv,
wç xat Y)iJ-Eiç àÇ!~xaiJ-Ev ~oiç OC(EtÀÉ":atç Y)iJ-wv.

<=--

Inleiding tot het geheel (v. 23)
I. EERSTE SCENE (v . 24-27)
Inleiding (v. 24)

B
C

Heer
Dienstknecht
Heer

v . 25
v. 26
v. 27

Il. TWEEDE SCENE (v . 28-30)

Evenals Dr. H. Oort in de Leidse vertaling heeft ook in de Utrechtse vertaling Dr. A.M. Brouwer deze woorden vertaald met:
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven hebben onzen schuldenaren.

Inleiding (v. 28")

____ A
DIENSTKNECHT ____ B
C

Dienstknecht
Mededienstknecht
Dienstknecht

v. 28 b
v . 29

v. 30

III. DERDE SCENE (v. 31-34)
De vertaling van het NBG heeft nu echter in de weergave van de
woorden wç xat 1]iJ-Eiç àC(~xaiJ-Ev
niet het perfectum: 'zoals ook
wij vergeven hebben ', maar het presens: 'zoals ook wij vergeven
onzen schuldenaars'. Vergelijken we nu ook de nieuwe vertaling
van de Katholieke Bijbel-Stichting (van 1987) met de Willibrordvertaling (van 1978), dan zien we dat ook de nieuwe vertaling van
de KBS het presens heeft - 'zoals ook wij vergeven wie schulden
heeft bij ons'
in tegenstelling tot het perfectum van de
Willibrord-vertaling: 'zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren' .
We zullen nu eerst de reden noemen waarom in Mat. 6:12b de
aoristus àtp~XaiJ-EV in het Nederlands beslist met een perfectum
moet worden weergegeven: 'zoals ook wij vergeven hebben aan onze
schuldenaren'. Terecht wordt bij Mat. 6: 12 in de marginalia van
de editie van Nestle(-Aland) Mat. 18:21-35 vermeld, d.w.z. : heel
het slot gedeelte van de gemeente-rede in 17:24 - 18:35. Het is in het
bijzonder de gelijkenis van de Koning als Richter, waarmede Matteüs in 18:23-35 de gemeente-rede besluit, die we in ons gehoor
moeten hebben om te kunnen verstaan wat in het Onze Vader met
de woorden van de vijfde bede wordt gezegd. Op zes plaatsen horen
we in deze gelijkenis het woord 'schuld' klinken in de woorden Oql'EtÀ~, OtpEtÀÉ't''Y]Ç en otpLÀm
(v . 24b, 28a, 28b , 30c, 32b, 34b).1
Na de inleiding tot het geheel in v . 23 bevat de gelijkenis drie gedeelten , waarin ons achtereenvolgens drie scènes worden getoond
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Inleiding (v. 31)

_____ A
HEER _ _ _ _ _ B
C

Heer
Di.enstknecht
Heer

Afsluiting van het geheel

v.32
v. 33
v. 34

(v. 35)

In de derde scène van deze gelijkenis (v. 31-34) horen we nu de
Heer tot zijn knecht zeggen: 'al die schuld heb ikjou vergeven · (à9y;xa
crOt).Had niet ook jij - xa't cre: - je moeten ontfermen over je mededienstknecht gelijk ook ik wç xày~ ' - mij ontfermd heb over
jou?' Gelijk ik gedurende. de eerste scène gehandeld heb en jou al
die schuld vergeven heb, had ook jij gedurende de tweede scène
moeten handelen aanje mededienstknecht. Tegenover het 'schuldig
- schuldig' -roepen van de knecht , waarmede deze gedurende de
tweede scène zijn mededienstknecht gevangen zette in de schuld,
stelt de Heer in de derde scène zijn.ÈÀEEiv - ÈÀEEiv, ontférmen ontférmen.
Wanneer we nu de woorden van deze gelijkenis in ons gehoor
hebben, begrijpen we onmiddellijk waar Matteüs bij de vormgeving
van de vijfde bede van het Onze Vader op uit is geweest. Hij wilde
de woorden van deze vijfde bede laten overeenstemmen met de
woorden van de gelijkenis. Om deze reden luidt bij Matteüs deze
bede geheel anders dan bij Lucas. Bij Lucas luidt deze bede (in Lucas 11:4):
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&91::<; ~p.Iv "ètç á(J. ap" iae; ·~p.wv
}((Xl [àp alr::Ot cX9ioP.E:V r:aV'Ct oÇJdÀov'C, Y,(J. i:v
Alleen in de eerste drie woorden xal aç;E:e; Yjp.i:v stemt Matteüs
met Lucas overeen. In alle overige bestanddelen wijkt hij echter van
Lucas af.
1 In plaats van 'onze zonden'
ze schulden' ('::a 09E'À~fJ.a"a
- in overeenstemming met het Stichwort van heel de gelijkenis.
2. In plaats van xcd rap iXU'CO( heeft hij ~ç xal y,fl-Eiç
- in overeenstemming met ~ç xèq(~ in de gelijkenis (18:33b).
3. In plaats van het presens IX? iOfl-EV heeft hij de aoristus rX?+txa-

P.EV
- in overeenstemming met de aoristus rX?'r;)(a in de gelijkenis
(18:32b).
4. In plaats van TIav,,;,l o;n:t),ov":,, '~fl-tV heeft hij
't'oie; oepE:,),É,,:,CUC;

mij en ik zal u alles (!) betalen', innerlijk met erbarmen bewogen
hem heeft losgelaten en, neen, niet 'de schuld'
NBG), maar
-;0 OáVEW'i, het geleende hem heeft vergeven (XX( oávc:wv ±(r~)(E'1
aU~qJ)
18:27; Beza: 'et mutuum remisit
Het woord 'schuld'
krijgen we gedurende de eerste scène uit de mond van de Koning
als heer van die knecht juist niet te horen!
De correspondentie van de vijfde bede van het Onze Vader met
de gelijkenis over de Koning als Richter staat ons thans duidelijk
voor ogen. Het is één van de tientallen correspondenties die we in
het evangelie naar Matteüs aantreffen. Vooral door middel van deze vele correspondenties laat Matteüs ons horen wat hij in heel zijn
verhaal ons wil verkondigen. Omdat deze verkondiging ook in de
vertaling gehoord moet kunnen worden, moeten deze correspondenties ook in de vertaling bewaard blijven. Helaas is dit in de ver"
taling van het NBG bijna regelmatig niet gebeurd.

Het spreekt vanzelf dat de correspondentie van Mat. 6: 12 met Mat.
18:23-35 ook in de vertaling gehoord moet kunnen worden, d.w.z.:
heel deze overeenstemming van de vijfde bede van het Onze Vader
met de gelijkenis over de Koning als Richter aan het slot van de
gemeente-rede. Vertalen we in Mat. 6: 12a de woorden
aepEC; +,p.Iv
't'à 09EL),~p.a,,;,!X +,p.wv
met' vergeef ons onze schulden', dan moeten
we ook in de gelijkenis de woorden na(Jav 't~v à9E(À~V ~xdvy;v éXrp"
(JOL niet met' al die schuld heb ik u kwijtgescholden' vertalen (vert.
NBG), maar met 'al die schuld heb ik u vergeven', en omgekeerd:
wanneer we in de gelijkenis de aoristus àqrYjxa crot met een perfectum weergeven - 'heb ik u vergeven' - dan moeten we ook in de
vijfde bede van het Onze Vader de aoristus IXrp~)(a[J.C:'1 niet met een
presens vertalen - 'gelijk ook wij vergeven (vert. NBG) - , maar met
een perfectum: 'gelijk ook wij vergeven hebben.'
Alleen dan mogen we bidden 'Vergeef ons onze schulden', wanneer we daarop kunnen laten volgen 'zoals ook wij aan onze schuldenaars vergeven hebben', d.w.z. alleen dan mogen we bidden 'Ver'
geef ons onze schulden', wanneer we als àq;E~ÀÉ't'!Xt niet hebben ge"
handeld zoals de de; OrpElÀÉ't'Y)C; in de gelijkenis, die als valse richter
met zijn valse gericht
. cruvoouÀoe; gevangen zette in de schuld,
maar zó hebben gehandeld als 'de heer van die dienstknecht', die,
toen de knecht in aanbidding hem smeekte 'Wees lankmoedig over

V oordat we nog nader ingaan op de kerugmatische zin van de
hierboven aangewezen correspondentie van Mat. 6: 12 met Mat.
18:23-35, moeten we thans eerst onze aandacht richten op de overlevering van de woorden van MaL 6:12 in de Griekse en in de Latijnse kerk. Heel deze overlevering toont ons namelijk de hardnekkigheid waarmede men vanaf de tweede eeuw tot op de huidige dag
in Mat. 6:12b niet een perfectum heeft willen lezen maar een presens (niet àrr~)(ap.Ev - dimisimus, maar
- dimittimus). We moeten ons beperken tot de vermelding van enkele hoofdmomenten in deze overlevering.
Omdat de correspondentie van MaL 6: 12 met Mat. 18:23-35 niet
werd opgemerkt en dus ook de bedoeling die Jvlatteüs daarmee heeft
niet werd verstaan, las men onder invloed van de tekst van Lucas
ook in Mat. 6:12b een presens in plaats van een aoristus. Van al
de bewaard gebleven Griekse handschriften heeft het overgrote deel
het presens arptEp.e:v of èapiop.Ev. 2
In slechts drie majuskels
(Sin * B Z) en een klein aantal minuskels
treffen we de lezing
à?~xap.Ev
aan. 3 De teksten van Mat. 6:9-13 en Luc. 11:2-4 werden vanaf de vroegste tijden zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming gebracht, doordat wat bij Lucas ontbrak vanuit Matteüs
werd ingevoegd en doordat omgekeerd de aoristus cXcp~X.CqJ.EV van
Matteüs werd vervangen door het presens IXrpiE[J.E:V
riyiOP.EV
van Lucas. Aldus luidde ook de textus receptus (ErasmusStephanus-Beza-Elzevier), die ten grondslag lag aan de Statenvertaling. Door J.J. Griesbach werd aan het begin van de vorige eeuw
de lezing à.q:>~xa[J.Ev wel in het kritische apparaat vermeld, maar
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+'1J.wV
- in overeenstemming met de de; ÓepE~ÀÉ'nle;, waarover het in heel
de gelijkenis gaat (18:24).

waagde het nog niet deze lezing aan te bevelen als de waarschijnlijk oorspronkelijke. 4 Voorzover we konden nagaan is Konstantin
van Tischendorf de eerste geweest die deze lezing in zijn editie van
het Griekse Nieuwe Testament in de tekst heeft geplaatst. Omdat
de doopsgezinde predikant G. Vissering in het midden van de vorige eeuw zijn in vele opzichten voortreffelijke vertaling van het Nieuwe Testament op de Griekse tekst van Tischendorf baseerde (ed.
sec. van 1849), luidt Mat. 6: 12 in zijn vertaling: 'En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij onzen schuldenaars vergeven hebben'
(1854 1 , 1859 2 ). In de commentaar op Matteüs uit de serie 'Tekst
en uitleg' gaat Dr.
. van Leeuwen hierin niet met Vis sering
mee. Hij zegt namelijk: 'Met de oudste handschriften heeft Nestles
tekst: "gelijk ook
vergeven hebben"; deze lezing is misschien
ontstaan onder invloed van de gewoonte in de oude kerk, dat men
elkander vóór de
van het Heilig Avondmaal begroette met
den broederkus, die ook uiting van vergevingsgezindheid was.' De
correspondentie van de
bede met de gelijkenis in Mat. 18
bleef
hem geheel onopgemerkt.
Zoals in de Griekse kerk heeft men nu ook in de Latijnse kerk
vanaf de vroegste tijden in Mat. 6: 12b een presens gelezen en niet
een perfectum. Van de
bijbel, die als vertaling van de
Griekse kerk-bijbel tegen het einde van de tweede eeuw (o.a. in

Carthago) moet zijn ontstaan, hebben alle handschriften zonder uitzondering een presens: dimittimus of (bh) remittimus,5 Op vier
handschriften na (B* P* J Z*) hebben vervolgens ook alle handschriften van de Vulgata een presens. Derhalve hebben ook alle gedrukte edities van de Vulgata en heeft ook de editio c1ementina en
heeft zelfs nog de tekstkritische editie van Wordsworth en White
(Oxford 1889) het presens 'dimittimus'. In de 26e, door Kurt Aland
bezorgde, oplage van Nestles lV01!Um Testamentum Graece vinden we
nu echIer als getuige voor de lezing à?~)(GqJ.E\I ook vermeld 'vgst ' ,
d.w.z. 'Vulgata Stuttgartensis', de tekstkritische editie van de Vulgata die voor de \,yürttenbergische Bibelanstalt te Stuttgart werd
bezorgd door Robertus Weber
(1969 1 , 1975 2). De nieuwtestamentische tekst van Webers editie is gebaseerd op de editie van
Wordsworth en White. Hier en daar is R. \,yeber echter van deze
tekst afgeweken. In Mat. 6:12b is dit het geval. Zoals het Tischendorf is geweest die in Mat. 6: 12b het presens
in de Griekse tekst heeft vervangen door de aoristus à(r~xO:(1-S\I., is het ruim
een eeuw later Robertus Weber geweest die in Mat. 6: 12b het presens 'dimittimus' in de Latijnse tekst heeft vervangen door het perfectum 'dimisimus' . Hij deed dit op grond van de hierboven ge-
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noemde handschriften B* P* J Z*. Aan de asterisk * (= manus
ma) zien we, dat ook in drie van deze vier handschriften het perfectum 'dimisimus' door correctoren weer werd vervangen door een
presens, zoals in de Codex Sinaiticus (Sin *) de aoristus àçn']xa(1-s\I
van de manus prima door een corrector werd vervangen door het
presens 0:9iEfl-E\I!6 "Vat heeft nu Robertus Weber ertoe gebracht
om in zijn tekstkritische editie van de Vulgata in Mat. 6: 12b het
presens 'dimittimus' te vervangen door het perfectum 'dimisimus'?
Er moet in het Latijnse westen iemand zijn geweest, die op grond
van een Grieks bijbelhandschrift, waarin in Mat. 6: 12b de aoristus
cly'r,xafl-E\I stond, in de Latijnse weergave het presens 'dimittimus'
heeft vervangen door het perfectum 'dimisimus' . Geen ander kan
dit geweest zijn dan Hieronymus, die te Rome in opdracht van paus
Damasus in 383 op grond van een Grieks bijbelhandschrift de vier
evangeliën (vluchtig) heeft gecorrigeerd. 7 Omdat nu het perfectum
'dimisimus' in Mat. 6: 12b van Hieronymus afkomstig moet
behoort dit perfectum niet slechts in het kritische apparaat te worden vermeld, maar hoort het, zo meende terecht Robertus Weber,
in de tekst van de Vulgata-editie te worden opgenomen.
Een zeer lange tijd heeft het geduurd voordat eindelijk in de vorige eeuw in Mat. 6:12b de aoristus è1.<:p~){Cl:(1-E\I door Tischendorfals
de juiste lezing in de Griekse tekst van het Nieuwe Testament werd
opgenomen en voordat ruim een eeuw later in Mat. 6: 12b het perfectum 'dimisimus' door Robertus Weber als de juiste lezing in de
Latijnse tekst van het Nieuwe Testament werd opgenomen.
Vreemd is het en onbegrijpelijk, dat de vertaler van het NBG en
nu ook weer de vertaler van de KBS het woord ày~)(O:(1-EV - dimisimus in Mat. 6:12b niet met een perfectum hebben vertaald maar
met een presens.
Matteüs wilde de woorden van de vijfde bede van het Onze Vader
laten overeenstemmen met de woorden van de gelijkenis aan het
slot van de gemeente-rede. Om ten volle de kerugmatische zin daarvan te verstaan, moeten we nu nog iets toevoegen aan hetgeen we
zoëven reeds over de gelijkenis hebben gezegd.
Wanneer Jezus voor de tweede maal aan zijn discipelen aankondigt wat in Jeruzalem zal geschieden, wordt door Marcus de reactie
van de discipelen daarop beschreven met de woorden: 'Maar zij begrepen het woord niet en
vreesden (zij durfden niet) Hem er naar
te vragen' (Mar. 8:32). Waarom ze het niet begrepen en Hem er
ook niet naar dorsten te vragen, laat Lucas ons horen doordat hij
ná 'maar zij begrepen dit woord(-:à Çl1](1-Cl: -:oü,:o) niet' en vóór 'en
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zij vreesden Hem naar dit woord (-:à frij(J-a -:00-:0) te vragen' heeft
ingevoegd de woorden 'en het (nI. dit woord) was voor hen verborgen, opdat zij het niet zouden gewaar worden' (Luc. 9:45).
Wat heeft nu Matteüs bewogen om daar iets heel anders voor in
de plaats te zetten? Zijn beschrijving van de reactie der discipelen
luidt namelijk in 17:23: xal rAu7t~{)Yj'3av '3?óopa, 'en zij werden zeer
bedroefd'. Op de vraag waarom Matteüs ons dit heel andere laat horen, krijgen we een antwoord wanneer we letten op wat bij Matteüs
onmiddellijk na de tweede aankondiging (17: 22-23) volgt: de
gemeente-rede namelijk in 17:24 - 18:35, die in 18:23-35 wordt besloten met de gelijkenis over de Koning als Richter. In de inleiding
van de derde scène wordt nu in deze gelijkenis de reactie van de mededienaren op hetgeen gedurende de tweede scène was gebeurd beschreven met de woorden: 'Als nu zijn mededienaren zagen wat er
geschied was, ÈÀu7t~{)Yj'3av '3?óopa, werden zij zeer bedroefd'. Door de
woorden ÈÀu7t~{)Yj'3av '3?óopa ons eerst te laten horen in 17 :23 als
reactie van de discipelen op het woord van Jezus over zijn lijden en
sterven, en door diezelfde woorden ons daarna in 18:31 nogmaals
te laten horen als reactie van de mededienaren op wat gedurende
de tweede scène was gebeurd, brengt Matteüs een verbinding tot
stand tussen de gelijkenis en het evangelie-verhaal in zijn geheel. 8
In heel het verhaal van Matteüs als 'evangelie van het Koninkrijk' (4:23, 9:35, 24:14) gaat het over de Koning als Richter in het
vervullen van alle gerechtigheid (3: 15).9 Alle gerechtigheid werd!
eens en voorgoed vervuld doordat de Koning als Richter voor heel
'zijn volk' (1:21, 2:6) zichzelf in het gericht heeft gesteld, 'opdat wij
in het gericht van God zouden worden vrijgesproken' (gereformeerde avondmaalsliturgie). Wanneer in de gelijkenis de 000Àoç zijn
O"uvoouÀoç schuldig - schuldig! roepend gevangen zet in de schuld,
dan zet hij hem daarmede op de plaats die reeds bezet is, want dáár
heeft, naar luid van heel het evangelie zoals Matteüs het ons doet
horen, de Koning als Richter eens en voorgoed zichzelf gesteld. JO
Waar in de gelijkenis de 000Àoç vandaan komt - al die schuld heb
ik u vergeven -, daar komen nu wifallen vandaan, wanneer we
het evangelie van 'de vreemde vrijspraak' (Miskotte) hebben gehoord: al die schuld heb ik u vergeven. Wanneer nu ook wij in de
7tpáÇLÇ van het I1xoÀou{)ûv ll gehandeld hebben overeenkomstig de
wijze waarop de Koning als Richter in het vervullen van alle gerechtigheid gehandeld heeft en vanzelfsprekend ook wij aan onze
schuldenaars vergeven hebben, geeft Jezus Christus ons het verlof
om met de woorden van de vijfde bede van het Onze Vader te bidden: 'Vergeef ons onze schulden / zoals ook wij vergeven hebben

aan onze schuldenaars'. Wanneer Matteüs ons de woordenÈÀu7t~-'
{)YJ'3av '3?óopa eerst laat horen in 17: 23 en daarna nogmaals in
18:31 en daarmede een verbinding tot stand brengt tussen de gelijkenis en het evangelie-verhaal in zijn geheel, wordt via de gelijkenis
dit evangelie-verhaal in zijn geheel over de Koning als Richter de
achtergrond voor de vijfde bede van het Onze VaderY
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Toen we werden uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de feestbundel voor Tim Overbosch ter gelegenheid van zijn zeventigste
verjaardag, wilden we eerst onder het opschrift 'De werkwijze van
een evangelist' een korte verhandeling inleveren over de woorden
van Mat. 26: 1-2. We vonden het echter veel juister om voor hem,
die vele jaren zo intens is bezig geweest met de vragen betreffende
'Kerk en Liturgie', deze korte verhandeling te schrijven over 'de
vijfde bede van het Onze Vader'.
F.H. Breukelman

1. V gl. in de rabbijnse teksten mi§wäh - z'khûwth I 'abheräh - I}öbhäh; gebods-vervulling betekent z'khûtb, 'meritum', gebods-overtreding daarentegen
betekent 4öbhäh, 'Zahlungsschuld'.
2, cl.'l'lEf'-Ev
als vorm van de tweede of a-thematische conjugatie - cl.'l''''v,u -;
I4rpWiJ.'V
als vorm van de eerste of thematische conjugatie - àrpiw.
3. Deze lezing treffen we bovendien aan bij Origenes (op twee plaatsen in zijn geschrift over 'het gebed'), bij Basilius en bij Gregorius van Nyssa.
4. 'Griesbachs Text weicht an 352 Stellen vam textus recptus ab', zegt H. Greeven
in RGG' over Griesbach.
5. Zie: ltala; Das Neue Testament in altlateinischer Überliiferung, nach den Handschriften
herausgegeben von AdolJJülicher, I, Matthäus. Berlin 1938.
6. Zie het in 1863 te Leipzig door Tichendorf gepubliceerde Novum Testamen/um Sinaiticum, blz. XLIII, derde kolom: 8.9. a'l'1Jxaf'-EV: ca a'l'<Ef'-EV.
7. Zie de 'Epistula ad Damasum' aan het begin van Eberhard Nestles editie van
het Novum Testamentum Latine. Dit schrijven staat ook afgedrukt in Robertus Webers Vulgaat-editie (II, blz. 1515-1516).
8. Omdat we ook hier weer met een correspondentie hebben te maken die van
groot gewicht is, moeten de woorden ÈÀlJ1t+,-li1Jcrav cr'l'óopa op beide plaatsen gelijkluidend worden weergegeven. In de vert. NBG is dit ook hier niet gebeurd.
In 17:23 heeft deze vertaling 'en zij werden zeer bedroifd', in 18:31 echter 'werden zij zeer verdrietig'.
9. Vgl. 'Melchisedek' in Genesis 14 en de Koning als Richter in Psalm 72.
10. De verkondiging van Matteüs stemt hierin volledig overeen met die van Paulus.'
Vgl. K. Barth, K.D. IV,1 § 59,2: 'Der Richter als der an unserer Stelle Gerichtete' .

11. In 16:27 laat Matteüs ons de woorden van Psalm 62:13 horen: 'en dán zal Hij
een ieder vergelden XlX1:<1 1:~V "pil!;" aU1:o';'. Matteüs wilde hier niet de pluralis
van de Septuaginta hebben - xa1:<1 1:<1 Èpya aU1:o,; - maar de singularis van de

Hebreeuwse tekst, k'ma"sêhû, welk woord hij in het Grieks heeft weergegeven
met xe<'tèt 'tr,v 1tpä~1V e<tYroü. In de vele <pye< (25:31-46) gaat het om de éne 1tpä~,ç.
De ware 1tpäç,ç is de 1tpäç,ç van het choÀou,').EÏv (16:24). Terwijl Matteüs hier
de singularis van de Hebreeuwse tekst wilde hebben, heeft de vertaler van het
NBG er toch weer een pluralis van gemaakt: 'naar zijn daden', en terwijl Matteüs het in 16:27 niet over de vele <pye< wilde hebben maar over de éne 1tpä!;,ç,
heeft de vertaler van de Groot Nieuws Bijbel op die plaats 'en dan zal Hij iedereen loon naar werken geven'.

wç

12. Bij het voegwoord
(zoals), dat we in het Onze Vader na 6:10c in 6:12b voor
de tweede maal te horen krijgen, wordt door Bengel in zijn Gnomon opgemerkt:
'Modo, sicut in coela, etiam in terra; nunc, in coelo sicut in terra'.
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