
Onze vader

Mattheus 6 vers 5-15 en Lucas 11 vers 1-13
Heere, leer ons bidden



Onze Vader, Die in de hemelen zijt! 
Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. 

Want Uw is het Koninkrijk, 
en de kracht, 

en de heerlijkheid, 
in der eeuwigheid, 

amen.



Onze Vader, Die in de hemelen zijt!



Uw Naam worde geheiligd.

Uw Naam is op ons 
voorhoofd, wij moeten 
beelddragers van U zijn, 
zodat uw Naam door ons 
hele leven geëerd wordt. 



Jesaja 11

Verbreek de werken van de duivel

Uw 
Koninkrijk

kome.



Dat wij onze taak even 
gewillig en trouw 
vervullen als de 
engelen in de hemel 
doen.

Uw wil geschiede,

 gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.



Geef ons heden ons 
dagelijks brood.

Leer ons zo alleen op U te vertrouwen



En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

Het bewijs van Uw 
genade in ons is 
dat wij het vast 
voornemen hebben 
onze naaste van 
harte te vergeven



En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.



Want Uw is het Koninkrijk, 
en de kracht, 

en de heerlijkheid,

Want U bent 
onze Koning en 
hebt alle dingen 
in uw macht



in der eeuwigheid.

Openbaring 4:3 en een regenboog was rondom de troon
Een boog van trouw, van verbond, zonder einde



amen



● . 

Vers 6
Vergeef ons onze schulden, HEER;
Wij schonden al te snood Uw eer;
De boosheid kleeft ons altijd aan;
Wie onzer zou voor U bestaan,
Had Jezus niet voor ons geleên?
Wij schelden kwijt, die ons misdeên. 
Vers 7
Leid ons in geen verzoeking ooit;
Verberg voor ons Uw aanzicht nooit;
Gij weet het, onze kracht is klein;
De driften veel, en 't hart onrein,
Wat wordt er van ons in dien staat,
O Vader, zo Gij ons verlaat? 
Vers 8
Verlos ons uit des bozen macht;
Bescherm, en sterk ons door Uw kracht:
Wij zijn toch zwak, zijn sterkt' is groot;
Dus zijn w' elk ogenblik in nood;
Hier komt nog vlees en wereld bij;
Ai, sterk ons dan, en maak ons vrij. 
Vers 9
Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER,
Uw is de kracht, Uw is al d' eer.
U, die ons helpen wilt en kunt,
Die, in Uw Zoon, verhoring gunt,
Die door Uw Geest ons troost en leidt,
U zij de lof in eeuwigheid. 
Vers 10
Ja, Amen, trouwe Vader, ja;
Wij maken staat op Uw genâ.
Ons hart, o God, die alles ziet,
Veroordeelt ons in 't naad'ren niet;
Het zegt, daar G' op ons bidden let,
Gelovig Amen op 't gebed. 

Gebed des Heeren
Vers 1
O allerhoogste Majesteit,
Die in het rijk der heerlijkheid
De heem'len hebt tot Uwen troon,
Wij roepen U, in Uwen Zoon,
Die voor ons heeft genoeg gedaan,
Als onzen Vader need'rig aan. 
Vers 2
Geheiligd word' Uw naam; ai, geef,
Dat elk, waar hij op aarde leev',
Dien Vadernaam erkennen moog',
Uw deugden roeme hemelhoog;
Dat elk, als kind, aan U gelijk',
En in zijn doen Uw beelt'nis blijk'. 
Vers 3
Uw koninkrijk koom' toch, o HEER!
Ai, werp den troon des satans neer;
Regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word' eens alom gehoord,
En d' aarde met Uw vrees vervuld,
Totdat G' Uw rijk volmaken zult. 
Vers 4
Uw wil geschied', Uw wil alleen,
Als in den hemel, hier beneên;
Uw wil is altoos wijs en goed;
't Is majesteit, al wat Gij doet;
Dat ieder stil daarin berust',
En Uw bevelen doe met lust. 
Vers 5
Geef heden ons ons daag'lijks brood;
Betoon Uw trouwe zorg in nood;
Gij weet, wat elk op aard' behoev';
Dat ons dan geen gebrek bedroev';
Dat nooit Uw zegen van ons wijk',
Die maakt alleen ons blij en rijk
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Vraag en antwoord 120
Vr. Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken: Onze Vader?
Antw. Opdat Hij van stonden aan, in het begin onzes gebeds, in ons de kinderlijke vreze en toevoorzicht tot God verwekke, welke beide de grond 
onzes gebeds zijn, namelijk, dat God onze Vader door Christus geworden is, en dat Hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij Hem met een recht 
geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen.

Vraag en antwoord 121
Vr. Waarom wordt hier bijgevoegd: Die in de hemelen zijt ?
Antw. Opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards gedenken, en van Zijn almachtigheid alle nooddruft des lichaams en der ziel verwachten.

Vraag en antwoord 122
Vr. Welke is de eerste bede?
Antw. Uw Naam worde geheiligd. Dat is: Geef ons eerstelijk dat wij U recht kennen, en U in al Uw werken, in welke Uw almachtigheid, wijsheid, 
goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen; daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden 
en werken, alzo schikken en richten, dat Uw Naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worde.
Vraag en antwoord 123
Vr. Welke is de tweede bede?
Antw. Uw Koninkrijk kome. Dat is: Regeer ons alzo door Uw Woord en Uw Geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen; bewaar en 
vermeerder Uw Kerk; verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen U verheft, mitsgaders alle boze raadslagen die tegen Uw 
heilig Woord bedacht worden; totdat de volkomenheid Uws Rijks kome, waarin Gij alles zult zijn in allen.

Vraag en antwoord 124
Vr. Welke is de derde bede?
Antw. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde . Dat is: Geef dat wij en alle mensen onzen eigen wil verzaken, en Uw wil, die alleen 
goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn; opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk moge bedienen en 
uitvoeren als de engelen in den hemel doen.

Vraag en antwoord 125
Vr. Welke is de vierde bede?
Antw. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is: Wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat Gij de enige 
Oorsprong alles goeds zijt, en dat noch onze zorg en arbeid, noch Uw gaven, zonder Uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle 
schepselen aftrekken en op U alleen stellen.



Vraag en antwoord 127
Vr. Welke is de zesde bede?
Antw. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze . Dat is: Dewijl wij van onszelven zo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen 
bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten; zo wil ons toch behouden en 
sterken door de kracht Uws Heiligen Geestes, opdat wij in dezen geestelijken strijd niet onderliggen, maar altijd sterken wederstand doen, totdat 
wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden.

Vraag en antwoord 128
Vr. Hoe besluit gij uw gebed?
Antw. Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid . Dat is: Zulks alles bidden wij van U, daarom, dat Gij, als onze 
Koning en aller dingen machtig, ons alle goeds te geven den wil en het vermogen hebt, en dat alles, opdat daardoor niet wij, maar Uw heilige Naam 
eeuwiglijk geprezen worde.

Vraag en antwoord 129
Vr. Wat beduidt het woordeken: Amen?
Antw. Amen wil zeggen: Het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord, dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van 
Hem begeer.

Vraag en antwoord 126
Vr. Welke is de vijfde bede?
Antw. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren . Dat is: Wil ons, armen zondaren, al onze misdaden, en ook de boosheid, 
die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis Uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse 
voornemen is onzen naaste van harte te vergeven.
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