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Het orgel speelt lied 836 NLB “O Heer die onze Vader zijt”, nieuwe melodie 
 
Buiten bij het hek vertelt de predikant dat er met oudjaar bij de kerk ook een bord 
verdwenen is. De rellen waren in de steden, maar bij ons gebeurt er ook wel wat.  
 
Gebed  

Heer onze gezichten zijn verborgen achter capuchons en maskers, we zien elkaar niet 
meer. Geef Heer dat we elkaars gezicht weer zien, geef dat we Uw gezicht weer zien 
en dat er hoop is voor ons allen, voor wie zn zaak beroofd wordt, voor politieagenten, 
voor medewerkers in de zorg, voor alle ondernemers, voor scholieren, en kinderen 
voor ouders voor ouderen, voor wie bang is in alle storm, voor wie zich verveelt. En ja 
wij bidden u ook voor wie stenen gooit, dat zij ooit bouwers worden van een goede 
samenleving. Heer toon ons uw aangezicht, om uw gerechtigheid en om uw liefde 
Amen 

 
Psalm 62 vers 4 

Wees stil mij ziel tot God uw Heer 
Hij immers schenkt u altijd weer 
Zijn Heil, op Hem zo kunt gij bouwen 
Wankel dan niet want Hij staat vast 
Uw toevlucht als het onheil wast,  
Uw rots uw enige vertrouwen.  

 
Een bord met het gekalligrafeerde Onze Vader, gemaakt naar het model van een kerkbord in 
Lexmond, door Cor van Deemter. Vol symboliek. Het rood van het bloed van Christus, het 
blauw van de hemel, het groen van het leven van God. Het komt voort uit Kruis en 
opstanding. Gegeven door Cor en Marjolein van Deemter, we gaan er in de kerk een plaatsje 
voor zoeken.  
 
Zingen Onze Vader, lied 436 uit Opwekking 

Onze Vader in de hemel, 
Heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, zo ook hier op aard'. 
Want van U is het koninkrijk, ) 
De kracht en de heerlijkheid, )2x 
Tot in eeuwigheid.) 
Onze Vader in de hemel, 
Geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
Gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
En leid ons niet in verzoeking, maar vergeef ons onze schuld 

 



Lezen Lucas 11 
1 Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van 
zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn 
leerlingen geleerd heeft.’ 2 Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: 
“Vader, laat uw naam geheiligd worden 
en laat uw koninkrijk komen. 
3 Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. 
4 Vergeef ons onze zonden, 
want ook wijzelf vergeven iedereen 
die ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving.”’ 
5. Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in 
de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen, 6 want 
een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te 
zetten.” 7 En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De 
deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te 
geven wat je vraagt.” 8 Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze 
vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft 
aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft. 9 Daarom zeg ik jullie: vraag en 
er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden 
opengedaan. 10 Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal 
worden opengedaan. 11 Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis 
vraagt, in plaats van een vis een slang geven? 12 Of een schorpioen, als het om een ei 
vraagt? 13Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, 
hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie 
hem erom vragen.’ 

 
O Lord hear my prayer 

O Lord hear my prayer,  
when I call answer me,  
o Lord hear my prayer,  
come and listen to me 

 
Overdenking 

Heer leer ons bidden dat is de vraag van de discipelen. Ze hebben gezien hoe Jezus de 
eenzaamheid soms zocht, bij Zijn Vader was in de stilte. En nu willen ze dat ook. En zo 
geeft Jezus hen het Onze Vader. Het is niet de bedoeling om alleen maar dit te 
bidden. Het is een opstap naar gebed. Een idee van wat bidden is. Het is oog hebben 
voor God, de hemel, zijn Naam, zijn wil, zijn heerlijkheid en Koninkrijk, en het is ook 
ruimte maken voor ons, voor wat we doen, voor onze dagelijkse behoeften, voor de 
ruzies waar we in kunnen verkering en de strijd. Voor jou persoonlijk, maar zeker ook 
voor deze wereld. Want het is Onze Vader. En dat ons is zo breed als je maar kunt 
denken. Ons, dat ben je met je familie, met je buren, met vluchtelingen, met rijken 
met armen, met mensen uit andere culturen, met mensen van ene ander geloof. 
Onze Vader. En dat Vader is dan weer zo intiem, dat je daar heel persoonlijk in mag 
beleven dat jij, juist jij een kind van God bent. 



Aan het eind van het Bijbelgedeelte komt de Heilige Geest tevoorschijn. Die is de 
drijvende kracht in ons bidden. Je kunt om van alles bidden, er is ook genoeg te 
bidden, maar de Heilige Geest de contactmaker tussen God en mensen, die wordt je 
altijd gegeven, zodra je maar je handen vouwt, of zo maar gaat praten met God.  

 
Lied 675 NLB 

Geest van hierboven, leer ons geloven 
Hopen, liefhebben door uw kracht 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
Aan een wereld die U verwacht 
Wij mogen zingen van grote dingen 
Als wij ontvangen al ons verlangen 
Met Christus opgestaan 
Halleluja 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven 
Als wij herboren Hem toebehoren 
Die ons is voorgegaan 
Halleluja 
 
Wat kan ons schaden 
Wat van U scheiden 
Liefde die ons hebt liefgehad 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden 
Gij houdt ons bij de hand gevat 
Gij hebt de zege voor ons verkregen 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
En onze Koning zijn 
Halleluja 
Gij, onze Here, doet triomferen 
Die naar U heten en in U weten 
Dat wij Gods kinderen zijn 
Halleluja 

 
Volgende week een uitzending vanuit Terwolde. De link komt op de website en de Facebook-
pagina.  
 
Zegen voor als de muren op je afkomen, als je het liefst op het dak zou zitten, als je elkaar 
soms even zat bent, als je zo graag eens even iets leuks wilt beleven, zegen. 

De liefde van God, zijn verfrissend genade, de trouw van de Heer, zijn goedheid, dat 
die je geheel en al omgeeft en doordringt, Amen 

 
Maarten Willers speelt Lied 463 LvdK “O Heer die onze Vader zijt”, oude melodie 


