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maandag 2 mei 2022           

 

Onze Vader  
 

Uw wil geschiede 
 

Onze Vader in de hemel, 
laat iedereen U eren. 
Laat uw nieuwe wereld komen. 
Laat op aarde uw wil gedaan worden, 
net zoals dat in de hemel gebeurt. (Matteüs 6:9-10, BGT) 
 

Verfrissend om bekende teksten, zoals het Onze Vader, in een nieuwe vertaling te horen. De 
Bijbel in Gewone Taal laat de zo bekende woorden van dit gebed nieuw klinken. Het helpt me 
een zin als ‘Uw Naam worde geheiligd’ opnieuw tot mijn hart te laten spreken. ‘Laat iedereen 
U eren.’ Laat ík U eren. Deze zin stelt mij direct de vraag: is mijn gebed tot eer van God? 
 

Dan bidt Jezus: ‘Laat uw nieuwe wereld komen.’ Of zoals we het kennen: ‘Uw Koninkrijk 
kome.’ Zien we uit naar een wereld waarin Jezus Koning is? Regeert Hij als koning in ons hart? 
Ook dat is ons gebed. Het Onze Vader gaat verder met: ‘Uw wil geschiede, zoals in de hemel 
zo ook op de aarde.’ In de BGT staat het zo: ‘Laat Uw wil gedaan worden.’ 
 

Zo leert Jezus ons om een gebed te beginnen. Pas daarna kunnen we voorbede doen voor 
anderen of voor onszelf. Pas daarna weten we wat we moeten vragen aan God. Jezus leert 
ons dit niet alleen, Hij doet het voor in een van de moeilijkste momenten. Vlak voordat Hij 
gevangen genomen werd, bad Hij in Getsemane dit:  
“Vader, als het mogelijk is, laat dan deze beker aan Mij voorbijgaan. Maar: niet zoals Ik wil, 
maar zoals U wilt.” (Matteüs 26:39, BGT) 
 

In Lukas 11 legt Jezus na het Onze Vader uit dat God graag onze gebeden verhoort. In vers 13 
vertelt Hij wat God ons het liefst wil geven: 
“…hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie Hem 
daarom vragen!” 
Met de Heilige Geest wil Hij ons de vrucht van de Geest geven. Je kent het wel, die negen 
mooie eigenschappen zoals liefde, vreugde en vrede.  
 

Het Onze Vader leert ons om te bidden naar Gods wil. Dit gebed helpt mij elke dag om mijn 
wil af te stemmen op Gods wil. God wil jouw en mijn gebeden graag verhoren. Soms 
misschien anders dan je gedacht had, maar altijd beter. Zoals hier in Filippenzen 4:6,7 (BGT) 
waarin Hij Zijn vrede wil geven: 
‘Maak je geen zorgen, maar vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God, wat er ook 
gebeurt. En dank Hem altijd.  
Dan zal God zijn vrede aan jullie geven. Dat is een vrede die geen mens ooit gekend heeft. Die 
vrede zal jullie gevoel en jullie gedachten beschermen tegen al het kwaad. Want jullie horen 
bij Jezus Christus.” 
 

Gebed uit (Matteüs 6:9-10, BasisBijbel) 
Onze hemelse Vader, laten alle mensen diep ontzag voor U krijgen. Laat uw Koninkrijk komen. 
Laat op aarde worden gedaan wat Ú wil, net zoals in de hemel wordt gedaan wat U wil.  
 

https://debijbel.nl/bijbel/BGT/MAT.6.9-MAT.6.10
https://debijbel.nl/bijbel/BGT/MAT.26.39


dinsdag 3 mei 2022      
 

Onze Vader  
 

Leer ons bidden 
 

Markus 1:35: Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij (Jezus) op, 
ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.  
 
Deze manier van bidden geeft ons een inkijkje in de manier waarop Jezus bad. Ik vind zelf het 
fijnste moment van de dag om te bidden, in de vroege ochtend, als iedereen nog slaapt en 
het stil is in huis. Blijkbaar was het voor zijn leerlingen niet vanzelfsprekend om op de manier 
van Jezus te bidden. Zij vragen aan Jezus in Lukas 11:1 Heer, leer ons bidden.  
 
Hoe kunnen we dan bidden? Bij leren bidden is het vooral belangrijk dat je ervoor zorgt dat je 
eerst in contact komt met God. Dat lukt het beste in de stilte, zonder te praten, maar door te 
luisteren naar God. Maak het gebed nooit te ingewikkeld. In Matteüs 6:7 staat: ‘Bij het bidden 
moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun 
overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na’. 
In Lukas 11 vanaf vers 7 legt Jezus uit dat als je onbeschaamd blijft aandringen, dat wat je 
vraagt je gegeven zal worden. Dit strookt misschien niet met ons beeld van bidden, maar 
Jezus zegt dit wel zo op deze manier. Iedereen kan leren bidden. De leerlingen van Jezus 
vroegen Hem: Leer ons bidden. Wij mogen dat ook vragen. En als we leren bidden, zal dat net 
zoals met ieder leerproces met vallen en opstaan gepaard gaan. Maar dat is de moeite 
waard!  
Denk daarbij aan hoe jonge kinderen met hun ouders omgaan. Er is een sterke band tussen 
ouders en kinderen, waarin kinderen eerlijk en open zijn naar hun ouders. Kinderen vinden 
het niet moeilijk om tegen hun ouders te praten en leggen ook ieder klein probleempje aan 
hun ouders voor.  
 
Ik vind het zelf heel fijn om in mijn gebed gedurende de hele dag God erbij te betrekken. Wat 
mij opvalt is dat deze kleine gebeden ‘toevallig’ bijna altijd verhoord worden. Als ik op deze 
manier bid, komen deze toevalligheden veel vaker voor dan wanneer ik niet bid. 
Een rijk gebedsleven is prachtig om na te streven, het verrijkt je leven en je relatie met God. 
Door gebed kun je tot zegen zijn voor de mensen om je heen. 
 
Gebed 
Leer ons bidden, Heer! 
 

 
 
 
 
 
  

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.6.7


woensdag 4 mei 2022    
 

Onze Vader  
 

Amen 

 

Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, 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.  
(Matteüs 6:6 NBV21) 
 

Voor vrijwel iedereen is het een bekend gebed: ‘Het Onze Vader’. Jezus geeft deze woorden 
door aan zijn leerlingen om hun een voorbeeld te geven. Vlak daarvoor heeft Hij vooral 
benadrukt dat je niet iets ‘vrooms’ moet doen om indruk te maken op anderen, maar dat je 
persoonlijke geloofsleven vooral iets is tussen jou en je hemelse Vader.   
Wanneer de Heer vandaag zou spreken, dan zou Hij bijvoorbeeld kunnen zeggen: als je geld 
overmaakt aan een goed doel, maak dat dan niet bekend via sociale media om de 
buitenwereld te laten weten wat voor een tof persoon je bent. Geef gewoon vanuit je hart en 
doe het niet om goed over te komen op je medemensen. Als je wilt bidden, doe dat dan 
vooral! Maar maak er geen publieke voorstelling van, probeer geen indruk te maken door 
vroom-klinkende termen, lange zinnen of moeilijke woorden. Daar gaat het namelijk niet om 
bij het bidden! Bid gewoon als volgt:  

 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,  

 

laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel.  

 

Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben.  

 

Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 

 

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.] 

 

In onze taal omvat dit compacte gebed 59 woorden. De toegevoegde woorden in het laatste 
deel van het 13e vers zeggen niets verkeerds, maar ook zonder deze toevoeging is dit een 
compleet gebed. Is het nu de bedoeling dat we dit door Jezus gegeven ‘model’ steeds 
letterlijk herhalen? Daar is op zich niets mis mee, maar het gaat er natuurlijk om of je meent 
wat je zegt – met je hoofd én met je hart. De leerlingen van Jezus leerden dit gebed vóór de 
uitstorting van de Heilige Geest. Vrienden en volgelingen van Jezus mogen nu vragen om de 
hulp van Gods Geest bij het uitspreken van een gelovig gebed. De Heer wil niet dat we 
schijnheilig doen. Hij wil dat we in zijn Zoon geheiligd zijn. 
 

Gebed   Amen en amen! 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.6.6


donderdag 5 mei 2022     
 

Onze Vader  
 

Bidden: leg je verlanglijstje even opzij 
 

“Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het Hem vragen. Bid 
daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden.” (Matteüs 6:9) 
 
Bidden, wie doet dat niet? Ik denk dat iedereen, ook de niet-gelovige, weleens bidt. 
Noodsituaties, ziekte, problemen in je relatie, met je collega’s, Heer, help!, een noodkreet om 
hulp… van wie? Beseffen we wie we aanroepen?  

 

Jezus leert ons in de Bergrede hoe we moeten bidden en Hij begint met die prachtige 
woorden: Onze Vader. God aanroepen als je Vader. Weet voor je Hem iets gaat vragen wie Hij 
is. Vader, Abba, of papa, zoals een kind zijn vader aanspreekt. Een intieme, liefdevolle relatie. 
In het Jodendom van die tijd werd dat als ‘te huiselijk en te vertrouwelijk’ gevonden. Maar 
Jezus zelf riep God aan met Vader, onze Vader. Hij geeft hiermee aan dat wij in diezelfde 
intieme relatie met God mogen staan.  
 

Wat is jouw beeld van God? Hoe bid je tot Hem? Ons beeld van God kleurt ons gebed, gaan 
we tot Hem met vrees voor straf, bang dat we niet goed genoeg ons best hebben gedaan? 
Beschroomd om Hem aan te spreken? Bedenk dan dat we zonder schroom mogen naderen 
tot God. In Romeinen 8: 15 staat: ‘U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in 
angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om kinderen Gods te worden – door Hem roepen 
wij God aan met Abba, Vader.’  
De Geest van God vervult ons niet met angst, maar schenkt ons vertrouwen in een liefdevolle, 
barmhartige God, waardoor we vrijmoedigheid mogen hebben Hem onze Vader te noemen. 

 

De Geest komt ons te hulp bij het bidden, Hij pleit voor ons. Soms weten we niet wat we 
moeten bidden; wat is het goede voor ons, voor onze naaste, voor de wereld waarin we 
leven? Paulus zegt in Romeinen 8:26: ‘De Geest komt onze zwakheid te hulp, wij weten 
immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons 
met woordeloze zuchten.’ De Geest maakt van ons zuchten, zijn zuchten, voegt zijn gebeden 
toe aan onze gebeden. We mogen op God vertrouwen.  
 

We mogen niet alleen door de Geest tot de Vader komen, maar ook door de Zoon. Hij is onze 
Middelaar. Er is door Hem geen veroordeling meer, we mogen vrij van schuld tot God gaan. 
Paulus zegt: ‘Wie zal ons veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is 
opgewekt, zit aan de rechterhand van de God en pleit voor ons.’ (Romeinen 8:33-34) 
We mogen God onze Vader noemen op grond van het offer van Jezus, onze hogepriester. De 
weg is vrij gemaakt, we mogen bidden in Jezus’ naam.  
 

En onze verlanglijstjes? Natuurlijk is het goed om onze wensen en verlangens bij Hem te 
brengen, maar als we beseffen wie God is mogen we dat doen in het volle vertrouwen dat Hij 
weet wat goed voor ons is.  
 

Gebed (uit Opwekking 136)  

Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen,  
dat mijn wil voor eeuwig zij d’uwe en anders geen.  

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.6.9


vrijdag 6 mei 2022       

 

Onze Vader  
 

Ja, ik wil  
 

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, laat uw 
wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. (…) 
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen. 
(Matteüs 6:9-10, 13b, NBV21) 
 
Het Onze Vader, talloze keren heb ik dit voorbeeldgebed van Jezus gebeden. Tijdens 
kerkdiensten, voor en na het eten, in morgen- en avondgebeden en niet te vergeten op 
kerkhoven bij begrafenissen. In dat laatste geval vaak een gemurmelde versie. Maar, zeg 
eens eerlijk, daar is het toch het gebed niet naar. Het zijn bijzondere woorden, toen van Jezus 
en nu van ons, aan ónze Vader in de hemel. Woorden die, net als bijvoorbeeld bij aanbidding, 
recht vanuit het hart moeten komen om er de juiste waarde aan te geven en in te zien.  

 

In mijn kinderjaren was het in mijn toenmalige kerk ook gewoonte om na het biechten 
vergeven heengezonden te worden met als penitentie het bidden van een aantal Onze 
Vaders en/of Wees gegroeten. Bij penitentie denk je al gauw aan straf, andere woorden zijn 
boetedoening of genoegdoening. Ik kan me het Onze Vader nu niet meer voorstellen als een 
boete- of genoegdoening. Maar wel als een belangrijke belijdenis, in de zin van: U bent God, 
de Allerhoogste, en ik heb U nodig om tot het ware leven te komen.   
Maar ik zie het ook als een gebed om één met de Vader te zijn. Jezus bad: “Laat hen allen één 
zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn.” (Johannes 17:21) En 
Johannes onderstreept het belang daarvan in 1 Johannes 5:14: ‘Wij weten dat God naar ons 
luistert als wij Hem iets vragen wat met Zijn wil overeenstemt.’ 

 
Als je met die woorden in gedachten het Onze Vader bidt, zie je hoe goed het is wanneer 
Gods wil en de onze overeenstemmen. Het is hét gebed waarin we zelf (!) aangeven dat wij 
graag willen wat God wil. Onze wil één met Zijn wil. Want we bidden toch niet om de komst 
van Gods koninkrijk als we daar zelf niet willen zijn?! We bidden toch niet dat Gods wil zal 
worden gedaan, terwijl we het zelf niet willen? En als we God om ons dagelijks brood vragen, 
gaan we er dan niet vanuit dat Hij dat ook voor ons wil?  
 
Als je zo het hele Onze Vader bidt, dus met de eer aan Hem in het eerste gedeelte en de 
lofprijs aan het eind en wij als mens in dit gebed één met Hem, zou het dan niet mogelijk zijn 
dat we ook anderen willen en kunnen vergeven zoals we zelf vergeven willen worden?  
 
Gebed 
Onze Vader, dank dat U ónze Vader bent, dank dat U onze Váder bent. Help ons in onze 
gebeden en in ons leven één te zijn met U en met elkaar.  
 
 

 
 
 
 
 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.6.9-MAT.6.13


zaterdag 7 mei 2022     

 

Afgelopen zondag ging Patrick van der Laan verder in de Bergrede. Hij sprak over Matteüs 6:7-
15 (NBV21) waarin Jezus de toehoorders leert bidden met de woorden van het ‘Onze Vader’. 

 

Het Onze Vader, waarschijnlijk is er geen gebed dat zo bekend is. Zelfs zo bekend dat we het 
misschien wel gewoon zijn gaan vinden en kunnen ‘opdreunen’ zonder daarbij na te denken. 
Maar laten we voor ogen houden dat het Jezus is die ons hier leert bidden met deze 
woorden: 9 “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.” 

 

Het is een gebed dat je gezamenlijk maar ook persoonlijk kunt bidden. Maar in beide gevallen 
richt je je tot Onze Vader. Zowel het ‘onze’ als ‘Vader’ heeft een grote betekenis voor hoe we 
tot Hem bidden. Bidden we met ónze broeders en zusters in gedachten erbij en zien we dat 
de heilige God die in de hemel is onze Váder wil zijn, ja, ónze Vader is? 

 

In het Onze Vader zijn onze eerste gebeden gericht op Gods eer en Zijn plan, Zijn koninkrijk, 
Zijn wil; pas daarna volgen gebeden voor de mens. Waarbij we bij het vragen om vergeving 
ook uitspreken dat we anderen net zo willen vergeven als dat Hij ons wil vergeven. Precies 
zoals God het graag ziet! Daarom werkt dat dus zo goed in het koninkrijk van God.   

  ** 
Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?  

 

Een vraag om over na te denken bij het Onze Vader: Zie je Hem als jouw Vader, is Hij jouw 
Koning, jouw Voorziener, jouw Leidsman? Is Hij de Bron van waaruit je de kracht put om te 
kunnen doen wat Hij van je vraagt? Zeg niet meteen overal ‘Ja’ of ‘Ja natúúrlijk’ op, maar 
neem de tijd om de benamingen stuk voor stuk eens voor jezelf te overwegen en probeer er 
je persoonlijke ervaringen bij te schrijven.  
 

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?  

 
Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 1 mei 2022 op de website.  

*** 
De dienst van morgen, 8 mei, begint om 10:00 uur. Bijbeltekst: Matteüs 6:19-34 (NBV21)         
Titel: Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 
De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl.   
 

GELOVEN BEGINT THUIS 
De Meerkids en de jongeren van X-pact zijn van harte welkom in hun eigen diensten.  
 

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:  
Meerkids: zie de Weekinfo van 5 mei 
X-pact: Practice what you preach, Jakobus 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.6.7-MAT.6.15
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.6.7-MAT.6.15
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.6.19-MAT.6.34


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Meerkerk 
Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft 
dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de 
aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in 
een open relatie met God en met elkaar.  

 

Missie 
We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. 
We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.  

 

Activiteiten 
Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse 
samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.  
Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per 
jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De 
Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer 
informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website. 

 

Correspondentie:  
Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp 
IBAN  NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN  802147306 

 

Kerkelijk centrum: 
Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63  

 

Kantoor:  
Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72 

 

U kunt ook corresponderen via e-mail: info@meerkerk.nl   
webadres: www.meerkerk.nl 
 

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?  
Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun 
je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de 
Bijbel door te lezen.  

 

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te 
beluisteren via de podcast. Je vindt ‘m op Spotify, Apple podcast en Google podcast. 


