
5 Nu iets over het bidden. Wees niet zoals de huichelaars; 
die bidden zo dat iedereen het kan horen en zien, op de 
hoek van de straat en in de synagoge. 6 Zij hebben hun 
beloning al. Als u bidt, moet u dat ergens doen waar u 
helemaal alleen bent. Doe de deur achter u dicht en bid in 
het geheim tot uw Vader. En uw Vader, Die al uw geheimen 
kent, zal u belonen.     
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Mat 6 : 5-6 (Het Boek) 

 

 



9: Bidt gij dan aldus:  
Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd 
10 uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel 
alzo ook op de aarde.  11 Geef ons heden ons dagelijks 
brood; 12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij 
vergeven onze schuldenaren.;13 en leid ons niet in 
verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
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Mat 6 : 9-13 (NBG) 

 

 



Gods Vaderlijke zorg: 
 
• Hij verlangt ernaar om jouw gebeden te verhoren - Mat 7:11  
• Hij wil heel graag dat je Zijn kind bent - Jer 3:19  
• Hij wil dat je leven hebt, in alle volheid - Joh 10:10  
• Hij wil je bevrijden van vrees - Ps 118:5-9   
• Hij wil je een eeuwig thuis geven - Joh 14:2-3  
• Hij wil voor je zorgen - 1Pet 5:7  
• Hij wil dat alle mensen worden gered - 1Tim 2:3-4 
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:10 uw koninkrijk kome in de hemel als ook op de aarde  
• Jacobus 4:2-3 de enige reden dat u niet hebt wat u wilt, is omdat u God er 

niet om vraagt. 

:10 uw wil geschiede in de hemel als ook op de aarde 
• Jer 29:11 Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de HERE. Met 

deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u 
weer een toekomst en nieuwe hoop geven.  

:12 vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze 
schuldenaren.  
• Mar 11:25. Wanneer je staat te bidden en je hebt iets tegen iemand, moet 

je het hem vergeven. Dan zal je hemelse Vader ook jou vergeven wat jij 
verkeerd hebt gedaan. 
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Mat 6 : 9-13 (NBG) 

 

 



:13 en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de 
boze. 

• Ef 6:12 Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare 
wezens:  13 Bewapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen 
verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen te hebben 
gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen.  

• Ef 6:18 Bid voortdurend en laat u daarbij leiden door de Heilige Geest. 
Verslap daarin niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere 
christenen.  

• Mat 26:41 Wees toch op je hoede en bid. Anders zal de verleiding je te 

sterk worden. De geest is gewillig, maar het lichaam is zwak.  
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Mat 6 : 9-13 (NBG) 

 

 



• Proclameer Zijn grootheid 
• Werk samen met God de Vader, zodat Zijn kracht ook 

naar de aarde komen kan 
• Geef je wil over aan Hem 
• Erken je afhankelijkheid voor dagelijks onderhoud, 

vergeving en bescherming 
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