
Cursusavond 2



Kern

“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.”

Matteüs 6:6



Het Onze Vader (1)

● Wat de Tien Geboden waren voor het volk van 
het Oude Verbond is het Onze Vader voor de 
nieuwtestamentische gemeente.

● Onze Vader is geen ‘tekst’ maar een 
gebedsruimte, een binnenkamer.

● Onze Vader is dé leefregel van het koninkrijk 
van God op aarde zoals in de hemel.



Het Onze Vader (2)

● LEV: Onze Vader (luisterlied)
○ Onze Vader die dichtbij is…
○ Bouw uw koninkrijk in ons...
○ Zo willen wij door ‘t leven gaan…



Het Onze Vader (2)

● Onze Vader:
○ hét koninkrijksgebed
○ het hemel-op-aarde-gebed



6:2-4
geven

6:5-6
bidden

6:16-18
vasten

6:7-8
Vader weet 

het al

6:9-13
onze Vader
op aarde zoals 

in de hemel

6:14-15
anderen 

vergeven

Het Onze Vader (3)



WAT IS BIDDEN?

Praten Present zijn

Bidden is praten met God 
(en luisteren naar God)

Bidden is aandachtig 
aanwezig zijn in Gods 

aandachtige Aanwezigheid

Woorden/Gedachten
‘Onze Vader’

expressief

Aanwezigheid
‘Binnenkamer’
contemplatief



Gebedsmoment vanuit Onze Vader 

optie 1: linkderdeel van de zaal
IN GROEPJES MET/VOOR ELKAAR BIDDEN

optie 2: rechterdeel van de zaal
ALLEEN ZIJN / STIL ZIJN / REFLECTEREN



Stopmoment



Voorleesmoment

Luigi Gioia, Zeg het tegen God, 
blz. 84



Onderwijsmoment (1)

Bidden is:
0 Aanwezig zijn
1 Spreken en luisteren
2 Handelen
Of:
0 Stilte
1 Woorden
2 Daden

0
1
2

2
1



Onderwijsmoment (2)

Contemplatief gebed (stiltegebed)
● Ik ben aandachtig aanwezig in Gods 

aandachtige aanwezigheid
● Contemplatie komt van ‘con’ en ‘templum’
● Tempel: Gods aanwezigheid
● Tempel: ik ben tempel van de heilige Geest



Onderwijsmoment (3)

Jezusgebed

Heer Jezus Christus
Zoon van God
ontferm U over mij



Onderwijsmoment (4)

Driewoordengebed

Dankuwel!
Sorry!
Alstublieft!



Onderwijsmoment (5)

Doen is bidden

Doe alles wat u zegt of doet 
in de naam van de Heer Jezus, 
terwijl u God, de Vader, 
dankt door hem.

Kolossenzen 3:17



Deelmoment

Deel in groepjes van drie of vier:

- wat heb ik tot nu toe geleerd?
- wat heeft me geraakt?
- wat wil ik daarmee?



Volgende keer

Bidden met Psalmen
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