
 

 

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 1 mei 2022 
 
Prediker: Patrick van der Laan 
Titel: Onze Vader 

 
Bijbel: Matteüs 6:7-15 (NBV21) 
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, laat 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 vergeven wie ons iets schuldig is. 13 En breng ons niet in 
beproeving, maar red ons van het kwaad. [Want aan U behoort het koningschap, de macht en de 
majesteit, in eeuwigheid. Amen.] 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 pakken de draad weer op met onze prekenserie over de Bergrede van Jezus. 
En we vierden met elkaar ook weer het heilig Avondmaal. 
 
********************************************************* 
Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer, 
 
Misschien wel het bekendste gebed dat we kennen, het ‘Onze Vader’. Deze zondag hebben we 
gekeken naar de verschillende onderdelen die hierin zitten. Biddend dat het ons vooral weer zal 
bepalen bij de diepgang die Jezus ons hier meegeeft. 
 
Biddend dat we dit gebed, dat sommigen misschien wel gewend zijn om dagelijks te bidden, met 
groot vertrouwen, ontzag en verwachting zullen bidden. 
 
Veel zegen en een hartelijke groet van het PddW(+) team 
 
******************************************************** 
MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen. 
Markus 1:35, Filippenzen 4:6-7, Lukas 11:7-13, Romeinen 8:15, Johannes 17:21, 1 Johannes 5:14, 
Galaten 4:4-7 
 

******************************************************** 
ENKELE OPMERKINGEN 
Het Onze Vader, door Jezus gegeven als een voorbeeldgebed aan zijn leerlingen, is waarschijnlijk 
het bekendste (en meest gebeden) gebed. Patrick: ‘Ik ken het zelfs van vóór mijn bekering en 
kerkgang. Het werd bij een bekende van mij altijd gebeden voor de maaltijd. Omdat ik daar 
regelmatig at, werd dit gebed dus ook snel bekend bij mij. Dat is op zich iets moois, het minder 
mooie was dat ik de diepte (en kracht) van dit gebed miste omdat het een ‘riedeltje’ werd. Daarom 
is mijn gebed dat we opnieuw leren kijken en luisteren naar Jezus’ gebed. Vanuit Lucas 11 vind ik 
het zo mooi dat de leerlingen daar vragen aan Jezus: Leer ons bidden.’ 
 



 

 

Dat we dit voor ogen houden: het is Jezus die ons hier leert bidden met de woorden van dit gebed. 
Dat alleen al zou ons in verootmoediging moeten brengen bij het lezen, horen en uitspreken van 
dit gebed. 
 
Enkele opvallende dingen uit het Onze Vader: 

 Het gebed gaat niet over IK of MIJN maar over ONZE & UW 

 Het gaat over ONZE Vader en over onze VADER. 
 
Mensen kunnen hiermee moeite hebben vanuit hun eigen beeld van een vader. Maar belangrijk is 
wel dat Jezus hier de nadruk/focus wil leggen op de Vader en bijzonder genoeg niet eens op 
bidden. Vanuit de Vader komt de rest. 
 
Verder zit er in dit gebed ook een mooie verweving van onze 3 V’s (Verbinden, Verootmoedigen en 
Voorleven). Goed ook om daarnaar te kijken en over door te praten. Zie hierover de 
gespreksvragen. 
 
Aan ons allen de vraag: Is God jouw Vader, is Hij jouw Koning, is Hij jouw Voorziener, is Hij jouw 
Leidsman? Is Hij de Bron van waaruit je de kracht put om te kunnen doen wat Hij van je vraagt? 
 
********************************************************* 
LIEDEREN 
836 – Door en door goed 
765 – Uw vrede vult dit huis 
501 – Vader, mijn God, ik aanbid U 
810 – Smaak van redding 
615 – Dank U voor het kruis Heer 
Genade – Matt Redman 
 
********************************************************** 
GESPREKSVRAGEN 
Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt 
gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen 
zijn. 
 
1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. 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 van 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 je 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. Onze Vader… Is Hij jouw Vader, is Hij jouw Koning, is Hij jouw Voorziener, is Hij jouw Leidsman? 
Is Hij de Bron van waaruit je de kracht put om te kunnen doen wat Hij van je vraagt?  
 



 

 

 
4. In het Onze Vader zit ook een mooie verwevenheid van onze 3 V’s: Verbinden, Verootmoedigen 
en Voorleven. In welke zin(nen) van het Onze Vader zie jij de genoemde V’s? Zie je mogelijkheden 
om het Onze Vader op die manier in je eigen leven toe te passen? Hoe? 

 

5. Het is in het Onze Vader duidelijk dat Jezus bidt tot Zijn Vader. Maar Hij leert zijn leerlingen of 
toehoorders tot dezelfde Vader te bidden als Onze Vader. Dat betekent dus dat Jezus en wij 
dezelfde Vader hebben. En dus broers en zussen zijn. Wat doet dit met je?  
 
6.  Als je de volgende woorden van Jezus bidt: “laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk 
komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel”, geef je dan niet ook aan daar zelf 
aan mee te willen werken? Neem je dat ook mee in je gebed? Op welke manier zou je daar 
invulling aan kunnen geven? 
 
7. Als laatste is het mooi om de uitdaging aan te gaan om God te vragen wat er in Zijn hart omgaat. 
Dat Hij ons daarmee raakt, dat Hij ons dat inzicht geeft. Ik (Patrick) denk dat je verbaasd zal zijn 
hoe anders je naar situaties/mensen zal gaan kijken. Mogelijk dat Hij je zelfs op het pad brengt van 
iemand aan wie je iets mag delen van Zijn liefde en het Evangelie. Durf jij dat aan om dat aan God 
te vragen? 
 
**************************************************** 
GEBEDSSUGGESTIE 
Heer, dank U voor dit gebed dat U ons heeft geleerd. Dank U dat U ons voorgaat in dit voorbeeld. 
Dank U dat ik, geleid door Uw Heilige Geest, U hierin mag/kan volgen. 
 
Wilt U mij, voor zover mijn leven, hart en hoofd het aankunnen, bepalen bij wat er in Uw hart 
omgaat. Dat dit invulling zal geven aan mijn navolgen van U. 
 
In Jezus’ Naam. Amen. 
 
**************************************************** 


