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5 En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke
straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al
ontvangen. 6 Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die
in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
7 Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze
door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 8 Doe hen niet na! Jullie Vader weet
immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen. 9 Bid daarom als volgt:
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 10 laat uw koninkrijk komen en uw wil
gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 11 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
12 Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 13 En
breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 14 Want als jullie anderen
hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. 15 Maar als je anderen niet
vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.
Bijzonderheden
We zitten in de prekenserie 'Waar draait het om?’. Na de drie preken over de drie V’s van
Verbinden, Verootmoedigen en Voorleven en de twee preken over ons Missie Statement, Geraakt
en Geroepen, gaan we nu door onze Visie heen, zoals verwoord in de Schijf van Vijf (Woord,
Gebed, Zending, Zorg, Zegen). Na 'Woord' vorige week, deze zondag 'Gebed'.
**********************************************************
Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,
In ons nadenken over het 'Hoe?' met betrekking tot onze Missie en Visie zijn in de loop van
afgelopen jaar de 3 V’s ontstaan: Verbinden, Verootmoedigen en Voorleven. Dus als we kijken naar
de Schijf van 5, dan willen we dat doen door de bril van 3 V’s. Remy keek zondag op deze manier
naar Gebed n.a.v. het Onze Vader-gebed.
Mag het een hulp zijn om op deze manier naar onze eigen gebeden te kijken, maar ook naar alles
wat we doen, zeggen en bezighoudt met betrekking tot ons leven met God, waaronder uiteraard
ook de huiskring.
Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.
**********************************************************
Mogelijke aanvullende Bijbellezingen
Matteüs 4:4

Matteüs 5:23-24 Matteüs 18:21-35 Johannes 6:35

Colossenzen 3:13

********
ENKELE OPMERKINGEN
Remy sprak zondag over Gebed. Hij nam ons mee naar het Onze Vader, het gebed dat Jezus zijn
leerlingen aanbeval tijdens zijn bekende Bergrede.

Remy liet zien hoe ook 'onze' 3 V's in dat gebed naar voren komen:
Verbinden door gebed
In eerste instantie is gebed een manier om ons te verbinden met God. Hij zelf is het doel van onze
gebeden, niet wat Hij ons te bieden heeft. Zoals de heidenen die eindeloos voortprevelen in hun
gebed en daarmee denken dat God hen wel zal verhoren.
We mogen God onze Vader noemen en dat zet onze gebeden in een compleet ander perspectief.
Als Zijn kinderen kunnen we niks doen om iets aan die status te veranderen. Wanneer we onze
verhouding met God zien als een zakelijke relatie, dan hopen we dat onze gebeden verhoord
worden, omdat we Hem gehoorzamen. Maar op dat moment is het een voor-wat-hoort-watrelatie. Dan proberen we Gods zegeningen te 'kopen' in ruil voor onze gehoorzaamheid. Maar in
een familierelatie staat niet de vraag 'wat heb jij voor mij?' centraal, maar de vraag 'wie ben jij
voor mij?'. Dat verandert het doel van ons gebed, namelijk verbinding met God zelf om wie Hij is.
Maar het mooie is dat het gebed dat Jezus Zijn discipelen leert (denk aan de vraag van de
discipelen 'leer ons bidden', verwoord in het Lukas Evangelie) niet begint met een ik, maar met een
ons: ONZE Vader. Hierin wordt meteen duidelijk dat gebed iets is wat we samen doen, we staan in
verbinding met elkaar als Zijn gemeente als we bidden. Want wij allen mogen God onze Vader
noemen, zo persoonlijk! En als die relatie met de Vader ons als eerste kenmerkt, dan zijn we dus
ook in eerste instantie als broers en zussen verbonden met elkaar. Wanneer we verwelkomd
worden door de Vader als Zijn kind, dan horen we ook meteen bij Zijn familie.
Verootmoediging in gebed
Deze Vader-kind-relatie zet de toon voor de rest van het gebed. Als we God niet meer benaderen
om iets van Hem te krijgen, maar om Hemzelf te vinden in gebed, dan leidt dat tot
verootmoediging. Daarmee zeggen we als het ware dat Hij het beter weet dan wij, de Vader weet
immers wat jullie nodig hebben, nog vóórdat we het Hem vragen. Om die reden willen we ons aan
Hem onderwerpen, ons voegen naar Zijn realiteit en Zijn doel met Zijn schepping als Hij Zijn
koninkrijk hier op aarde vestigt.
Het gebed is opgebouwd met een ‘hemelse dimensie’, verwoord in drie keer 'Uw': Uw naam, Uw
koninkrijk en Uw wil. Vervolgens de ‘aardse dimensie’, verwoord in drie keer 'ons': ons dagelijks
brood, onze schulden en onze beproeving. En in vers 10 worden deze twee dimensies met elkaar
verbonden: 'op aarde zoals in de hemel'.
Het gebed begint met aanbidding en onderwerping aan God, want Zijn naam moet geheiligd
worden en Zijn wil moet gebeuren. Dit zet alles in het juiste perspectief. Hoe vaak bidden we tot
God en leggen we meteen onze zorgen en onze wensen bij Hem neer. Dan lijkt het weer te draaien
om onze wil, niet de zijne, ons koninkrijk dat we willen vestigen en beschouwen we andere dingen
heiliger dan God.
Pas nadat we onszelf op die manier verootmoedigen voor God, mogen we Hem vragen ons te
geven wat we nodig hebben en erkennen we dat van Hem afhankelijk zijn voor de meest basale
dingen, ons dagelijks brood. Een mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder Woord dat klinkt
uit de mond van God (Matteüs 4:4). En dit alles vragen we in het vertrouwen dat Onze Vader beter
weet dan Zijn kinderen wat zij nodig hebben.
Vervolgens de vraag om vergeving voor onze zonden, waarin we in de aanwezigheid van God
belijden dat we Hem niet gehoorzaam zijn geweest en afhankelijk zijn van Zijn genade. Hoe durven
we in de aanwezigheid te komen van de God die we een paar verzen eerder nog als heilig hebben
aangeroepen? Dat is alleen door Zijn genade. Dat is de enige manier waarop wij nog in Zijn

aanwezigheid mogen komen en is onze verootmoediging de enige manier waarop we ons tot God
kunnen verhouden.
Voorleven uit gebed
Want waar we ons verootmoedigen in het vertrouwen dat we vergeving zullen ontvangen, kan het
niet anders dan dat we de schulden van anderen op onze beurt ook weer zullen vergeven. Merk op
hoe Jezus hier nog uitleg over geeft in vers 14. Een aanraking met een levende God en Zijn genade
kan ons niet onveranderd laten (denk aan Matteüs 18:21-35). Zoals de Heer ons heeft vergeven, zo
moeten ook wij anderen vergeven (Kolossenzen 3:13).
Ook achter de vraag om verlost te worden van het kwaad schuilt een verlangen naar een
rechtvaardig leven. De vraag dat Hij ons niet in verzoeking leidt, betekent niet dat we nooit meer
verzocht zullen worden in het leven. Het hele Nieuwe Testament staat vol met voorbeelden hoe
het leven van christenen gekenmerkt wordt door tegenslagen en verzoekingen. Maar in dit gebed
vragen we God dat we er niet aan overgeleverd zullen worden. Jezus in Getsémané bidt een
vergelijkbaar gebed als Hij de Vader vraagt om deze beker aan Hem voorbij te laten gaan, maar
niet Zijn wil, maar de wil van de Vader moet gebeuren. Hij verkiest gehoorzaamheid boven pijn,
omdat niet pijn, maar de zonde ons grootste probleem is. Als Gods wil centraal staat in ons leven,
dan kan dat soms pijn doen, maar zal het uiteindelijk leiden tot een verlossing van het kwaad.
Prediker Leonard Ravenhill zei eens: “No man is greater than his prayer life”, Niemand is groter dan
zijn gebedsleven. Op de momenten dat we ons terugtrekken in gebed, verbinden we ons met God
in verootmoediging om gevormd te worden naar het evenbeeld van Zijn Zoon, wat uiteindelijk wel
zichtbaar moet worden in ons leven.
**********************************************************
LIEDEREN
733 – Loof de Heer, o mijn ziel
436 – Onze Vader
697 – Al wat ik ben
**********************************************************
GESPREKSVRAGEN
Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk of je ze kunt
gebruiken of aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.
1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in
jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?
Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je
daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen
samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven
aan het doen is:
a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)

3. Lees ieder voor zich nog eens Matteüs 6:9-13, neem tijd voor reflectie en schrijf op wat jou
opvalt wat er staat, wat je raakt of waarover je vragen hebt. Deel dat daarna met elkaar.
4. Deel wat bidden voor jou persoonlijk betekent. En hoe doe je dat? Voel je je vrij om alles met
God te delen? Waarom wel/waarom niet? Wat vind je moeilijk om (voor) te bidden? Helpt het jou
dat hét gebed dat Jezus ons gaf begint met God als onze Vader? Hoe vind je het om samen met
anderen te bidden?
5. Laat uw naam worden geheiligd. Denk daar eens over na en deel wat daaruit naar voren komt.
6. Laat Uw wil gedaan worden. In hoeverre merk je dat je gebeden nog vol zitten met je eigen wil?
7. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. We hebben een almachtige Vader die ons
alles kan geven wat we nodig hebben, maar niet alles geeft wat we willen. Herken je deze spanning
in je eigen gebedsleven? Hoe reageer je als gebeden niet verhoord worden? En hoe reageer je als
ze wel verhoord worden?
8. Vergeef ons onze schulden. Wat zegt het jou dat er in vers 9 staat: Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven (voltooid verleden tijd!) wie ons iets schuldig was?
Kun je iets daarvan delen vanuit jouw leven?
9. Red ons uit de greep van het kwaad. Het ultieme kwaad in ons hart is onze ongehoorzaamheid
aan God. Zijn er gebieden in je leven waar je die greep van het kwaad ervaart? Welke rol speelt
gebed om daarvan verlost te worden?
10. Je gebedsleven straalt af op je dagelijks leven, omdat een regelmatige ontmoeting met de
levende God je niet onveranderd kan laten. Ervaar je dit ook zo in je leven? Hoe kunnen we als
kring elkaar helpen in een verdieping van ons gebedsleven?
**********************************************************
GEBEDSSUGGESTIE
Heer, leer ons bidden:
Onze Vader, Die in de hemelen zijt
Uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want Uw is het Koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid,
in der eeuwigheid, amen.

**********************************************************

