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Welkom

door presentator dr. Ken Curtis
Het Onze Vader is een vervolg op
de serie Psalm 23. Beide series
zijn gemaakt voor mensen die te
maken krijgen met kanker, andere
ernstige ziekten of ingrijpende
gebeurtenissen. Het gaat daarbij
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niet alleen om degene die getroffen
wordt maar ook over hun familie
en vrienden. Tijdens mijn eigen
ziekte in de afgelopen jaren heb ik altijd weer troost gevonden in
de Bijbel. Het is mijn gebed dat deze serie hoop, vrede, vreugde
en heling brengt aan iedereen wiens leven zo plotseling ingrijpend
veranderd is.
Als je met ziekte of een moeilijke situatie geconfronteerd wordt,
kun je daarop op diverse manieren reageren. Sommige patiënten
hebben in de allereerste plaats behoefte aan directe verlichting van
lichamelijk ongemak en pijn. Bij anderen brengt de schokkende
ontdekking dat ze kanker hebben lang begraven emotionele
beschadigingen naar boven. Weer anderen voelen het gewicht
van de dagelijkse verantwoordelijkheden extra op zich drukken
terwijl ze zich afvragen wie hun taken kan overnemen als ze er
zelf niet meer toe in staat zijn. Bij velen zijn financiële zaken een
onvermijdelijke bron van zorg. Anderen komen in een geestelijke
crisis terecht; ze vragen zich af of hun geloof hen zal kunnen
dragen. Er zijn ook mensen die zich afvragen of de Heer zich
6

wel zal laten vinden, omdat ze eerder nooit veel aan het geloof
gedaan hebben.

Je hoeft niet alleen meer te zijn!

Bij de voorbereidingen moest ik ook in gedachten houden dat
ziekte en andere ingrijpende gebeurtenissen vaak niet alleen
het individu treffen. Hele gezinnen worden erdoor getroffen.
De gehele directe kring van familieleden en geliefden moet leren
omgaan met de ziekte of gebeurtenis. Dit boekje wordt dan ook
zeker zo vaak door familie en vrienden gebruikt als door degene
die zelf een crisis doormaakt.
Het Onze Vader maakt zaken van hoofd en hart bespreekbaar.
Ik hoop dat deze studiegids daarbij een mooi hulpmiddel is.
Het kan zowel individueel als in de groep gebruikt worden.
Daarnaast kan deze gids ook naar eigen inzicht aangepast of
‘op maat’ gemaakt worden. Neem echt de tijd. Het is goed om
niet meer dan één sessie per dag te doen. Misschien is een
sessie per week zelfs beter.
Ten slotte: deze serie wil vooral de rijke inhoud van Het Onze
Vader laten zien. Neem ook de tijd om te bidden als je met de
serie aan de slag gaat. Maak er een manier van leven van.
Laat de woorden van het gebed een basis worden voor een
vernieuwd gebedsleven. Dan zul je op een andere manier kunnen
omgaan met de omstandigheden, waardoor deze studietijd van
grote persoonlijke waarde wordt.

Dr. Ken Curtis was pastor, filmmaker en historicus. Hij was
de oprichter en directeur van Gateway Films/Vision Video
en het Christian History Institute. Hij heeft onder meer de film
‘Het Kruis in de Asfaltjungle’ over het leven van Nicky Cruz
geproduceerd.
Op 2 januari 2011 is hij op 71-jarige leeftijd overleden
aan de gevolgen van longkanker.
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Praktische suggesties
voor het omgaan met ingrijpende
gebeurtenissen
Accepteer en waardeer de steun van anderen
Er zullen familieleden en vrienden zijn die je graag willen helpen.
Hun liefde en ondersteuning zullen een belangrijke bron van kracht
zijn, ook al word je misschien in eerste instantie belemmerd door
twijfel en schaamte. Een vriendin gaf mij een waarschuwing die ik
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hard nodig had toen zij over mijn diagnose hoorde. Deze vrouw
wist van mijn drukke bestaan en dat ik opgeslokt werd door mijn
werk. Ze was bot: ‘Je staat nu op een punt in je leven waar je
wat veranderingen moet aanbrengen. Je moet veel meer aandacht
aan jezelf gaan besteden en je concentreren op je herstel.’
Dit advies hielp mij om mezelf toe te staan de aandacht te richten
op het omgaan met de ziekte en anderen toe te staan een deel
van mijn verantwoordelijkheden op het werk en thuis over te
nemen. Ik ben de tijd en energie die zij me hebben geschonken
gaan zien als een tastbare uitdrukking van hun zorg en liefde,
een zegen van ongekende waarde.
Versterk je gebedsleven
Dit is bij uitstek het moment om veel meer tijd met God door te
brengen. Begin met het Onze Vader (zie ook pagina 3). Dit bekende
gebed geeft je de woorden die je kunt gebruiken om te bidden,
ook als je zelf even geen andere woorden hebt. Het Onze Vader
geeft echter ook een model voor bidden. Het laat een aantal
fundamentele aspecten van communicatie met God de Vader zien.
En als je er klaar voor bent, praat dan met God in je eigen woorden.
8

En als je dingen eerlijk durft uit te spreken naar God, zul je steeds
meer troost en kracht vinden om elke nieuwe uitdaging het hoofd
te bieden.

Je hoeft niet alleen meer te zijn!

Muziek kan helpen
Niets kan je ziel zo bereiken als muziek. Zoek muziek uit die je
aanspreekt en die troost geeft. Zelf word ik altijd erg bemoedigd
door muziek die gebaseerd is op de Bijbel. Zoek muziek uit die bij
je past en je raakt. Wat geeft je troost en vrede?
Houd een dagboek bij
Toen er bij mij voor het eerst kanker werd ontdekt, gaf een goede
vriend mij deze raad: schrijf alles nauwkeurig op! Ik besefte toen
nog niet hoe wijs dit advies was. Maar ik ben het persoonlijke
verslag van mijn reis door de verwarrende wereld van de kanker
enorm gaan waarderen. Het bijhouden van een logboek met alle
gebeurtenissen en mijn reacties daarop is van onschatbare waarde
gebleken. Kanker kan verwoestend zijn. Er is geen manier om de
klap te verzachten. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor het verlies
van een geliefde, bij een scheiding, bij het verlies van een bedrijf
of een baan, bij een chronische ziekte of handicap en andere
ingrijpende gebeurtenissen. Het zijn als het ware ongewenste
indringers die in aanzienlijke mate de rest van je leven kunnen
bepalen. Dingen worden anders. Je wordt zelf anders, hoe dan
ook. Je hebt geen keus. Maar tot op zekere hoogte kunnen
we wel kiezen hoe wij veranderen, hoe we reageren op de
veranderingen waarover we geen controle hebben en hoe we
grip krijgen op de veranderingen die wel beïnvloedbaar zijn.
Het kan heel belangrijk voor je zijn om terug te kunnen grijpen
op je aantekeningen of je eigen ervaringen in kaart te brengen.
Je zult nieuwe kracht ontvangen als je ziet hoe je intimiderende
wendingen en angstige momenten hebt overleefd. Het zal je
kracht geven voor de toekomst.
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Wees goed voor jezelf
Na mijn diagnose ontstond het verlangen zo goed mogelijk voor
mijzelf te zorgen. Het was niet gemakkelijk om gewoonten die ik
in mijn hele leven had opgebouwd (waaronder mijn eetpatroon) te
veranderen maar de resultaten zijn zeer positief. Voor zover je het
nog niet gedaan hebt, raad ik je aan zoveel mogelijk te weten te
zijn voor jouw situatie. Breng die kennis vervolgens in de praktijk.
Je lichaam zal je bedanken door meer energie te leveren en je
zult de voordelen genieten van een sterker immuunsysteem en
een positievere geest.
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komen over gezonde voeding en lichamelijke oefening die goed
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Je hoeft niet alleen meer te zijn!

Suggesties

voor gebruik van het studiemateriaal
Individueel
Je kunt de studies en de dvd voor jezelf doornemen, bekijken en
overdenken. Of samen met je partner, een familielid of vriend(in).
Misschien ben je niet zo bekend met de Bijbel, of bezoek je geen
kerk, en heb je wel vragen. Je kunt altijd contact zoeken met een
kerk, telefonisch of via e-mail, of een bijeenkomst bezoeken.
Je kunt ook contact opnemen met één van de uitgevers van dit
materiaal om je te helpen zoeken naar een kerk bij je in de buurt.
Het ‘Leesrooster voor de week’ is bedoeld voor dagelijks en
persoonlijk bijbellezen. De bijbelteksten passen bij het thema van
die week.
In een groep
Het studiemateriaal en de dvd zijn heel geschikt om te gebruiken
in een gespreksgroep voor 13 bijeenkomsten. Dat kan een bijbelkring in de kerk zijn, een gespreksgroep binnen het pastoraat,
of groepje vrienden en familieleden.
Een mogelijke invulling van de bijeenkomst:
•

Een bijeenkomst kun je beginnen met gebed,
een lied en een welkom.

•

08 min.

Daarna lees je de inleiding en kun je met elkaar
praten over de openingsvragen.

15 min.

•

Bekijk het filmfragment van de dvd.

08 min.

•

Bespreek de bijbehorende vragen.

20 min.

•

Bekijk het onderdeel ‘Om over na te denken en
te doen’ en spreek af wat daarvan eventueel

•

gezamenlijk gedaan wordt.

04 min.

Afsluiting met gebed of een lied.

05 min.
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1. Introductie
Jezus leert ons bidden via het Onze Vader. Hij nodigt ons uit het
gebed woord voor woord heel bewust uit te spreken en ook te
gebruiken als model voor gebed. Het gebed helpt ons om onze
focus te verleggen van onszelf naar God en de wereld.
Laten we samen op weg gaan om de diepte van deze
opmerkelijke tekst te ontdekken.
•

Begin deze sessie met het lezen van het Onze Vader.

•

S t u d i e g i d s

Welke herinneringen roept Het Onze Vader bij je op?
Hoe sluit dit gebed aan bij situaties uit je herinnering?

•

Welke beelden uit dit gebed betekenen het meest voor je?
Waarom?

Bekijk het dvd-fragment (hoofdstuk 1 – Introductie)
•

Kun je je identificeren met de ervaringen die Ken verwoordt?

•

Op welke twee manieren kun je het Onze Vader gebruiken?
Wat is je eigen ervaring als het om dit gebed gaat?
Voel je je op je gemak bij een groepsgebed of geef je de

b i j

h e t
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De tekst staat voor in deze studiegids.

voorkeur aan persoonlijk gebed?
•

Hoe zou je je eigen gebedsleven omschrijven?
Is het gestructureerd of meer in de vorm van een gesprek?
Welke waarde zie je in beide vormen terug?

•

Heeft je gezondheid invloed (gehad) op je gebedsleven?
En hoe zou het Onze Vader een zegen voor je kunnen zijn
als je midden in een crisis zit?

•

Ken beschrijft het gebed als een middel om ‘ons huis vol
spiegels’ te veranderen in ‘ons huis van ramen’. Wat zou
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hij daarmee bedoelen?

Je hoeft niet alleen meer te zijn!

Om over na te denken en te doen
Lees het Onze Vader deze week iedere dag. Laat de woorden
tot je spreken en op je ervaringen inspelen. Neem de tijd om
het gebed in je eigen woorden te herschrijven voordat je aan de
13

volgende sessie begint.
Leesrooster voor de week
Deze week kun je meer ontdekken over gebeden van mensen uit
de Bijbel. Wat herken je uit hun gebeden in je eigen leven?

Dag 1

Psalm 86

een gebed van David

Dag 2

1 Samuel 1:10-20; 2:1-10

een gebed van Hanna

Dag 3

1 Koningen 8:12-59

een gebed van Salomo

Dag 4

Lucas 18:9-14

een gebed van een
farizeeër en een tollenaar

Dag 5

Matteüs 26:39-44

een gebed van Jezus

In de psalmen vind je nog veel meer gebeden die mensen –
waaronder David – naar God uitgesproken, -geroepen en
–gezongen hebben.

2. Onze Vader
Onze Vader

We hebben een hemelse Vader die van ons houdt, ieder als uniek
individu. Hij nodigt ons uit deel uit te maken van zijn familie.
In 2006 verscheen de populaire film ‘ The Pursuit of Happyness’,
met Will Smith in de hoofdrol. De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een man die opgroeit zonder vader. Nu hij
de dvd van deze film te pakken te krijgen en laat het fragment zien
van 03.40 tot 05.10. In dit fragment brengt de vader zijn zoon naar
school. Welke positieve eigenschappen zie je terug in deze vader?
Bekijk het dvd-fragment (hoofdstuk 2)
•

b i j
S t u d i e g i d s

Denk na over de diepte van de eerste twee woorden van het
Onze Vader. Wat houdt het woord ‘onze’ ten diepste in?
En het woord ‘vader’? Als deze twee woorden de enige
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zelf vader is, wil hij een goede vader zijn voor zijn zoon. Probeer

zouden zijn waarover Jezus ons iets geleerd had in het kader
van bidden, wat zou je er dan van leren?
•

Welke invloed heeft onze relatie met onze aardse vader op
onze relatie met onze hemelse Vader? En hoe kunnen we
groeien in onze relatie met God, ongeacht het voorbeeld van
onze aarde vader?

•

Sommige mensen vinden dat door God aan te spreken
als ‘Vader’ het mannelijke teveel benadrukt wordt in deze
moderne tijd. Zij pleiten ervoor om het gebed te beginnen
met ‘Onze ouder’. Weer anderen zien God meer als een
krachtbron dan als een liefhebbende Vader. Welk verschil
maakt het als je God ziet als liefhebbende Vader met wie je
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een relatie kunt opbouwen?
•

Augustinus (een kerkvader) heeft eens gezegd: ‘U heeft ons
voor uzelf gemaakt, o Heer, en onze harten zijn rusteloos tot
ze rust vinden in U.’ Zit er volgens jou een uitdaging en/of
belofte in deze uitspraak?

Je hoeft niet alleen meer te zijn!

Om over na te denken en te doen
Deze keer hebben we nagedacht over de eerste twee woorden
van het Onze Vader. De rest van het gebed is gebouwd op het
uitgangspunt dat God onze liefdevolle Vader is.
•

Denk na over je relatie met je hemelse Vader.

•

Benoem welke eigenschappen belangrijk zijn om een
goede vader te zijn.

•

Neem elke dag minimaal vijf minuten de tijd om te bidden.
En begin daarbij altijd met het Onze Vader. Dank God dat
Hij er altijd voor je is. Wees specifiek en vertel Hem wat je
bezighoudt en wat je moeilijk vindt. Denk er daarbij aan dat
Hij in jou persoonlijk geïnteresseerd is. Beëindig je gebed
ook weer met het Onze Vader.

Leesrooster voor de week
Deze week kun je meer ontdekken over het vaderschap van God
en zijn liefde voor zijn kinderen.

Dag 1

Psalm 89 (vers 27!)

God is als een liefdevolle vader
voor David

Dag 2

Jesaja 9:5

In Jezus zie je de Eeuwige
vader terug

Dag 3

Jesaja 63:7-19

Israël roept om haar vader

Dag 4

Johannes 14:1-31

de liefde van de Vader

Dag 5

Galaten 4:1-7

kinderen van de Vader

Lees ook Psalm 103 waarin we opgeroepen worden God, onze
liefdevolle Vader, te prijzen.
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3. In de hemel
Die in de hemelen zijt

De hemel bestaat echt. Het geldt als het toekomstig ‘thuis’ voor
degenen die in de Heer geloven. Voor sommigen is de hemel een
vaag begrip en moeilijk te begrijpen. Toch vertrouwen we vaak
blindelings op andere dingen waarvan we niet precies weten hoe
het werkt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een mobiele telefoon.
We vertrouwen er blindelings op dat het z’n werk doet. En denk
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ook eens aan de natuur, in veel gevallen met een ‘structuur’ die
vele malen ingewikkelder is dan een mobiele telefoon. We kunnen
veel dingen niet precies verklaren maar vertrouwen erop dat het
werkt. In feite is de hemel ook zo’n ‘ongeziene werkelijkheid’.
•

Welke ‘aardse’ ervaringen bestempelen we vaak als ‘hemels’?

•

Welk bewijs heb je gezien voor of tegen het bestaan van de
hemel?

•

Stel dat je de mogelijkheid krijgt de hemel te bezoeken,
hoe denk je dat die eruit ziet? Wat zou je zien en wie zou
er zijn? Wat hoor je en hoe zou je je voelen?

•

Soms zijn er perioden in het leven dat God heel ver weg
lijkt (en slaat de twijfel toe of God en/of de hemel wel echt
bestaan). Heb je dat weleens meegemaakt?

Bekijk het dvd-fragment (hoofdstuk 3)
•

Welke vragen over de hemel heb je naar aanleiding van
hoofdstuk 3?

•

Het eerste gedeelte van het Onze Vader geeft interessante
informatie over de Schepper. We mogen Hem als onze Vader
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aanspreken. Iemand die vol liefde voor ons zorgt. We worden
er ook aan herinnerd dat Hij groot(s) is. Hij is zo geweldig dat
Hij in een andere werkelijkheid woont die wij hemel noemen.
Vind je het juist moeilijker of makkelijker om tot God te bieden
als je denkt aan zijn grootheid?

Je hoeft niet alleen meer te zijn!

•

Denk aan God als de Schepper van alles en iedereen. Het is
ten diepste fenomenaal! Denk dan aan de bijzondere plaats
die God voor ons voorbereidt en die we hemel noemen.
Als je nog steeds twijfelt aan het bestaan van de hemel, de
ultieme ‘ongeziene werkelijkheid’, wat moet er dan gebeuren
om je te overtuigen van het bestaan van de hemel?

•

Ben je het met Ken Curtis eens dat ingrijpende gebeurtenissen,
of het nu fysiek, emotioneel of geestelijk is, je helpen om
meer gericht te raken op het eeuwige? Heeft een ingrijpende
gebeurtenis je geloof versterkt of verzwakt?

Om over na te denken en te doen
Ga door met de gewoonte om elke dag te bidden. Begin ook nu
elk gebed weer met het Onze Vader. Denk dan na over de schoonheid van Gods schepping. Dank God voor de verbazingwekkende
en soms niet te verklaren manieren waarop de ‘ongeziene werkelijkheid’ werkt. Maak daarvan ook een lijst. Geef God de eer voor
het feit dat Hij de hemel voor ons voorbereidt, een plaats die ons
voorstellingsvermogen ver te boven gaat.
Leesrooster voor de week
Deze week kun je lezen over personen uit de Bijbel en hun ervaringen met de hemel.

Dag 1

Genesis 28:10-22

Jakob in Betel

Dag 2

Exodus 24:1-11

Mozes op de berg

Dag 3

2 Koningen 2:1-18

Elia in de hemel opgenomen

Dag 4

Handelingen 7:54-60 de steniging van Stefanus

Dag 5

Openbaring 21

een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde

Heb je overeenkomsten ontdekt in deze bijbelgedeelten?
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4. Laat uw naam
geheiligd worden
Uw Naam worde geheiligd

We hebben een hemelse Vader die van ons houdt, ieder als uniek
Gods naam is heilig. Hij verdient het om geëerd te worden. God
roept ons op om heilig te leven, juist ook te midden van het lijden.
lijken op wie we echt zijn en in Hem mogen worden.
•

een speciale betekenis? En als je kinderen hebt: hoe heb je
hun namen uitgezocht?
•

In onze tijd en cultuur leggen we veel nadruk op het vinden
van een juiste naam voor onze kinderen. In bijbelse tijden had
een naam van iemand vaak nog meer betekenis. De naam
Jabez betekent ‘pijnlijk’ omdat zijn moeder de bevalling erg

b i j
S t u d i e g i d s

Iedereen van ons heeft een naam. Weet je waarom je ouders
de naam die je draagt gekozen hebben? Heeft deze naam
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Door Hem kunnen we moeilijkheden overwinnen en meer gaan

pijnlijk vond. Stel dat je voor jezelf een naam met een diepere
betekenis zou mogen uitzoeken, welke naam zou je dan
kiezen?
Bekijk het dvd-fragment (hoofdstuk 4)
•

Wat is er zo belangrijk aan de plaats waar Petrus beleed dat
Jezus de Christus is, de Messias?

•

Welke zaken in het fragment zou je als heilig aanmerken?
(Gods naam, ons lijden, ons werk etc.)

18

•

Het is in onze cultuur bijna gewoon geworden om te spotten
met Gods naam. Gaat het daarbij alleen om vloeken of wordt
Gods naam ook op andere manieren misbruikt? Welke impact
heeft het misbruik van Gods naam?

•

Als je Jezus erkent als de Christus, hoe kun je zijn naam
dan het beste eren en heiligen?

Je hoeft niet alleen meer te zijn!

•

Lees 2 Korintiërs 1:3-5. Op welke manier zou je het lijden als
heilig kunnen beschouwen?

•

Als je je lijden als een soort offer aan God zou kunnen geven,
hoe zou je dat dan doen? En wat zou het betekenen?

•

In Openbaring 2 wordt gesproken over een witte steen die
ieder zal ontvangen, met daar op een nieuwe naam als symbool voor de uniekheid van ieder individu. Denk erover na dat
God genoegen in ons schept. We zijn waardevol in zijn ogen.
Stel je de dag voor dat je die nieuwe steen ontvangt van God
de Vader. Welke naam zou je graag op de steen zien staan?

Om over na te denken en te doen
Blijf doorgaan met je dagelijkse gebed. Denk dit keer goed na over
de naam van God. Hij is heilig! Maak een lijst van Gods karaktereigenschappen, beginnend met elke letter van het alfabet.
Bijvoorbeeld: a = almachtig, b = barmhartig. Geef Hem de eer
terwijl je nadenkt over zijn goedheid.
Leesrooster voor de week
De teksten die je deze week kunt lezen gaan over de naam van
God, de naam van Jezus en de naam die God je geeft.

Dag 1

Genesis 32:23-33, 35:6-15 Jakob krijgt een nieuwe naam

Dag 2 Exodus 3:13-15

Mozes vraagt God om zijn
naam

Dag 3 Matteüs 1:18-25

de naam Jezus

Dag 4 Johannes 10:1-18

de goede herder kent zijn
schapen bij naam

Dag 5 Johannes 17:9-26

bewaar hen door uw naam

Lees ook 1 Petrus 4:12-16 over het lijden omdat je de naam van
God draagt.
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5. Laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel

Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede,
zoals in de hemel zo ook op de aarde.
Het koninkrijk van God op deze aarde komt steeds dichterbij.
door gebed en in actie komen.
•

h e t

Giza, de Chinese Muur, de Toren van Pisa en de Deltawerken.
Kijk op het internet welke bijzondere bouwwerken er nog
meer zijn.
•

Wat hebben bovengenoemde bouwwerken gemeen?
Ben je zelf ook wel eens betrokken geweest bij een groot
project en zo ja, wat was je rol?

b i j
S t u d i e g i d s

De wereld kent een aantal zogeheten ‘wereldwonderen’
(bijzondere bouwwerken), zoals bijvoorbeeld de Piramide van

O n z e

V a d e r

Jezus nodigt ons uit te helpen met de bouw van zijn koninkrijk

Bekijk het dvd-fragment (hoofdstuk 5)
•

Het gedeelte uit het Onze Vader dat we hier behandelen,
lijkt de waarden van deze wereld totaal op z’n kop te zetten.
Waarom?

•

Wat zie je op aarde terug van het koninkrijk van God? En hoe
komt het dat het soms nog zo ver weg lijkt? God vraagt
aan ons om (het bouwen aan) zijn koninkrijk (het grootste
‘project’ ooit) tot onze hoogste prioriteit te maken.
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Hoe ga je daarmee om?
•

C.S. Lewis heeft ooit gezegd: ‘Er zijn eigenlijk maar twee
soorten mensen in deze wereld. Zij die tegen God zeggen:
‘Uw wil geschiede’ en zij tegen wie God zegt: ‘Uw wil
geschiede’. Wat vind je van deze uitspraak?

Je hoeft niet alleen meer te zijn!

•

Het is niet gemakkelijk om te bidden: ‘Uw wil geschiede’,
vooral niet in tijden van ziekte of ingrijpende omstandigheden.
We denken soms te snel dat genezing onderdeel is van Gods
plan en als er geen genezing plaatsvindt, twijfelen we of God
ons wel hoort en of Hij echt wel weet wat voor ons het beste
is. Hoe kun je je in je gebedsleven concentreren op ‘het
grotere geheel’ van Gods plannen zonder daarbij je eigen
zorgen helemaal opzij te zetten?

•

Denk na over wat je ten diepste zegt als je het Onze Vader
bidt. Denk ook na over ‘het resultaat’ van je gebeden. Heb je
concrete verhoring ervaren?

•

Welke woorden of omschrijvingen voor het koninkrijk van God
heb je in het dvd-fragment gehoord?

Om over na te denken en te doen
Maak ook nu weer tijd om te bidden en begin met het Onze Vader.
Breng eer aan God als de almachtige schepper. Vraag God of Hij
je ogen wil openen voor ‘het grote geheel’ van zijn koninkrijk.
Vraag ook of er een specifieke taak voor je is weggelegd. Vertel
God daarna wat je mooi en/of moeilijk vindt in je eigen leven. Hij is
betrokken op elk aspect van je leven.
Leesrooster voor de week
Het koninkrijk van God bestaat eruit dat mensen Gods wil doen.
Daarover kun je een aantal teksten lezen deze week.

Dag 1

Marcus 4

gelijkenissen over het koninkrijk
van God

Dag 2

Johannes 3:1-21

Dag 3

1 Johannes 2:12-17 wie Gods wil doet

Dag 4

Hebreeën 13:20-21 toegerust om Gods wil te doen

Dag 5

Efeziërs 4:17-24

wie kan het koninkrijk van God zien?

naar Gods wil geschapen

Jona dacht zich aan de wil van God te kunnen onttrekken,
maar God hield hem ‘bij de les’. Je leest het in het boek Jona.
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6. Geef ons vandaag

het brood dat wij nodig
hebben

Geef ons heden ons dagelijks brood
God geeft ons dagelijks alles wat we nodig hebben. We mogen

•

b i j
S t u d i e g i d s

In de Bijbel wordt het onderwerp ‘voedsel’ niet vermeden.
God is geïnteresseerd in voedsel en Hij geeft ons daarvan in
overvloed. Zien we ook in ons eten Gods zegenende hand?

•

Welke specifieke voorbeelden uit de Bijbel ken je waarin het
om voedsel gaat?

•

Kun je een voorbeeld geven van een maaltijd die voor jou van
bijzondere betekenis was/is? En zo ja, waarom was deze
maaltijd zo bijzonder?

h e t

O n z e

V a d e r

erop vertrouwen dat Hij voor ons zorgt.

Bekijk het dvd-fragment (hoofdstuk 6)
•

Het vragen om dagelijks brood is het eerste persoonlijk verzoek
in het Onze Vader. Door welke andere ‘benodigdheden’ zou
je brood hier kunnen vervangen (moed, vrede, kracht, hoop,
leiding, etc.) Waarom zou Jezus hier het woord ‘brood’
gebruiken in plaats van bijvoorbeeld ‘benodigdheden’ of
‘noden’. En heeft de toevoeging ‘dagelijks’ nog een bijzondere betekenis?

•

‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ klinkt bijna meer als
een instructie dan als een verzoek. Is dat zo en wat vind je
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daarvan?
•

Kijk eens op een eerlijke manier naar het soort eten dat je
nuttigt. Zou je je eetpatroon moeten inruilen voor iets gezonders? En zo ja, zou je gezond eten kunnen zien als iets dat je
door God wordt aangereikt met het oog op genezing?

Je hoeft niet alleen meer te zijn!

•

Ben je iemand die snel bezorgd is? En waar maak je je dan
zorgen over? Lees Filippenzen 4:19 en denk na over hoe je
kunt leren om God te vertrouwen voor alles wat je nodig hebt.

•

Soms word je door ziekte of andere ingrijpende omstandigheden gedwongen meer afhankelijk te zijn van anderen. Kun
je de hulp die anderen bieden ook zien als onderdeel van
Gods liefde om je te helpen? Vind je het moeilijk om hulp van
anderen te aanvaarden en zo ja, waarom?

•

Sommigen ontdekken door hun ziekte of een andere moeilijke
situatie dat er mensen zijn die er slechter aan toe zijn dan zij
(of het nu fysiek, emotioneel of geestelijk is) en het leert hen
(ook) om zaken te relativeren. Hoe zou jij zelf kunnen meewerken aan de verdere bouw van Gods koninkrijk door het
‘brood’ met anderen te delen?

Om over na te denken en te doen
Blijf ook nu trouw in het bidden van het Onze Vader. Dank God
voor de vele manieren waarop Hij voor je zorgt, zowel lichamelijk,
emotioneel als geestelijk. Vraag God ook of Hij je duidelijk wil
maken of je je eetpatroon moet veranderen zodat je lichaam er
meer baat bij heeft.
Leesrooster voor de week
Hoeveel mensen in deze wereld snakken niet naar hun dagelijks
brood? Zou God niet luisteren naar hun gebed om brood voor
vandaag? Of vergeten wij gehoor te geven aan Jezus´ opdracht:
´Geven jullie hun maar te eten.’ (Matteüs 14:16b)

Dag 1

Exodus 12:1-20

ongedesemd brood

Dag 2

Exodus 16

brood uit de hemel

Dag 3

Jesaja 58:6-12

je brood delen

Dag 4

Johannes 6:1-14

vijf broden en twee vissen

Dag 5

Johannes 6:30-51

Ik ben het brood dat leven geeft

Lees deze week ook wat Jezus deed en zei bij het laatste
avondmaal in Matteüs 26:17-30. Heb je dat brood wel eens
gegeten? Wat doet dat met je?
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7. Vergeef ons onze

schulden zoals ook wij
hebben vergeven wie
ons iets schuldig was

En vergeef ons onze schulden,

Het is niet altijd gemakkelijk om te vergeven of vergeving te ontvangen. Toch is het van onschatbare waarde. Als mensen elkaar
vergeven, ontvangen zowel de gever als de ontvanger in feite
‘genezing’. Daarnaast is vergeving ook voorwaarde om zelf Gods
vergeving te ontvangen.
•

b i j
S t u d i e g i d s
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De wereld telt een aantal bijzondere muren. Denk aan de
Chinese Muur, de Klaagmuur, de (vroegere) Berlijnse Muur

h e t

O n z e

V a d e r

zoals ook wij onze schuldenaren vergeven

(het IJzeren Gordijn). Welke andere muren ken je?
•

Wat was de reden van de bouw van deze verschillende
muren? Veel van deze muren werden gebouwd als reactie
op een conflict of dreiging. Muren brengen scheiding:
het verdeelt mensen in groepen. Hebben de muren die
genoemd zijn hun doel bereikt?

•

Welke overeenkomst(en) zie je tussen het niet willen
vergeven en een fysieke muur die mensen scheidt?

•

Ken je in je eigen leven relaties die beïnvloed worden/zijn
door gebrek aan de wil om te vergeven?

Je hoeft niet alleen meer te zijn!

Bekijk het dvd-fragment (hoofdstuk 7)
•

Wat vind je van de uitspraak: ‘Als je leven gericht is op wraak
nemen, begin dan maar met het graven van twee kuilen’.
Welk effect heeft het niet willen vergeven op beide partijen?

•

Heb je wel eens lichamelijke klachten gehad omdat je iemand
niet wilde vergeven? En heeft die onwil tot vergeven ook
invloed gehad op je geestelijk leven?

•

Hoe kunnen vergeving en rechtvaardigheid toch hand in
hand gaan?

•

De zin over vergeven in het Onze Vader is de enige zin die
door Jezus direct wordt uitgelegd (zie Matteüs 6:13). Welk
verband bestaat er tussen onze vergeving aan de ander en
Gods vergeving aan ons? Vind je dit verband beangstigend
of juist bemoedigend?

•

Denk aan Jezus’ voorbeeld van vergeving. Hij wordt verraden,
bespot, gemarteld en uiteindelijk gekruisigd. Toch vraagt Hij
zijn Vader de daders te vergeven. Wat vind je mooi hierin of
juist moeilijk? En wat kun je ervan leren?

•

Stel dat je iemand moet/wilt vergeven die er niet meer is
(bijvoorbeeld een overleden ouder of vriend). Is vergeving
dan nog steeds mogelijk?

•

Soms hebben we de meeste moeite om onszelf te vergeven.
En hoewel God belooft onze zonden te vergeven, blijven wij
zelf vaak hangen in schuld en schaamte. Waarom is het zo
belangrijk onze zonden aan God te belijden? God kent onze
zonden, waarom is het dan toch zo moeilijk deze naar Hem
uit te spreken? Als je Gods vergeving ook echt accepteert,
welke muren kunnen er dan worden afgebroken?

Om over na te denken en te doen
Neem langer de tijd om te bidden en begin ook nu weer met het
Onze Vader. Neem daarna echt de tijd om God te prijzen voor wie
Hij is. En belijd daarna zaken waarvoor je vergeving nodig hebt.
Wees open, je zult God niet verbazen want Hij weet alles immers
al, maar zo laat je zien dat je weet dat je Gods vergeving nodig
hebt en accepteert. Vraag God je ook te helpen om anderen te
vergeven. Spreek een zegen uit over de mensen die jou gekwetst
en pijn gedaan hebben.
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Leesrooster voor de week
Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament maakt God ons
duidelijk dat de mens schuldig staat tegenover Hem en dat Hij
méér dan bereid is tot vergeving. Die bereidheid vraagt Hij ook

Dag 1

Psalm 32

ik dekte mijn schuld niet toe

Dag 2

Jesaja 53

Hij droeg de schuld van velen

Dag 3

Matteüs 18:21-35

hoe vaak moet ik vergeven?

Dag 4

Psalm 130

bij U is vergeving

Dag 5

Kolossenzen 3:12-17

vergeven

In Psalm 25 spreekt David zijn vertrouwen uit in een vergevende
God. Je kunt zijn woorden gebruiken voor een persoonlijk gebed.

S t u d i e g i d s

b i j

h e t

O n z e

V a d e r

van ons.
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Je hoeft niet alleen meer te zijn!

8. En breng ons niet in

beproeving, maar red
ons uit de greep van
het kwaad

En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze
God is een God die geïnteresseerd is in ons leven, op een heel
persoonlijke manier. Hij wil ons leiden en is altijd bij ons, ook als
het moeilijk is. Dat zijn de tijden waarin ons geloof op de proef
gesteld wordt. Sommigen ervaren God in deze perioden heel
dichtbij terwijl Hij voor anderen juist heel ver weg lijkt. De manier
waarop we op ‘woestijnperioden’ reageren, maakt alle verschil.
•

Heb je wel eens vreselijke dorst gehad omdat er geen water
in de buurt was - bijvoorbeeld tijdens een lange wandeltocht
of trip door de woestijn? Hoe zou je die ervaring omschrijven?

•

Welke woorden zou je gebruiken om een woestijn te
omschrijven?

•

Heb je wel eens perioden meegemaakt dat het voelde
alsof je emotioneel en/of geestelijk in de woestijn verbleef?

•

Welke andere woorden voor ‘verzoeking’ ken je?

Bekijk het dvd-fragment (hoofdstuk 8)
•

Op welke manier beschrijft Ken zijn ‘woestijnervaringen’?

•

Ken vertelt dat de woestijn een plek is waar je alle pretenties
(doen alsof) kunt laten varen. Het is niet langer nodig (of zelfs
mogelijk) om indruk op anderen te maken. Wat zeggen de
woorden uit dit gedeelte van het Onze Vader over onze kwetsbaarheid als mens en de noodzaak van een liefhebbende
Vader om ons te leiden?
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•

Noem eens een paar verleidingen/zaken die ons in verzoeking kunnen brengen. Voor mensen die kampen met
ziekte, zouden dat frustratie, wanhoop, zelfmedelijden,
bitterheid of boosheid kunnen zijn. Hoe kunnen moeilijke
perioden juist gebruikt worden om geestelijk gevoed te
worden en te groeien in onze relatie met God?

•

Kun je een paar voorbeelden uit je eigen leven noemen
waarin verzoeking een grote rol speelde?

•

Welke troost bieden Jezus’ persoonlijke ervaringen met
verzoeking jou? Kunnen we de verzoeking op dezelfde
manier het hoofd bieden en overwinnen als Hij? Wat kunnen

S t u d i e g i d s

b i j

h e t

O n z e

V a d e r

we van Hem leren?
•

We zullen allemaal ‘woestijnervaringen’ blijven tegenkomen.
Ze kunnen uitgroeien tot perioden van geestelijke groei en
intimiteit met de Vader. Is het ook mogelijk die groei en intimiteit te ervaren als ons leven niet op z’n kop lijkt te staan?

Om over na te denken en te doen
Handhaaf de discipline om dagelijks te bidden. Begin ook nu met
het Onze Vader en gebruik daarna ook ‘elementen’ als aanbidding,
het zoeken naar leiding, zonden belijden, vergeving, vragen om
wat je nodig hebt, etc. Neem de tijd om God te danken voor wie
Hij is en erken dat Hij degene is die je door moeilijke perioden wil
heen helpen. Geef Hem daarvoor ook de ruimte en vraag om het
levende water om je geest te verfrissen.

Leesrooster voor de week
Beproefd worden betekent op de proef gesteld worden. Verzocht
worden betekent in de verleiding gebracht worden. Het zijn twee
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termen die dicht bij elkaar liggen en waar de Bijbel duidelijk over
is: je zult ze tegenkomen in je leven.

Je hoeft niet alleen meer te zijn!

Dag 1

Genesis 22:1-19

Abrahams geloof op de proef
gesteld

Dag 2

Exodus 15:22-27

Israël in de woestijn op de proef
gesteld

Dag 3

Jakobus 1:12-15

Dag 4

1 Korintiërs 10:1-13 Hij geeft mét de beproeving ook

beproeving en verleiding
de uitweg

Dag 5

Hebreeën 2:1-18

Jezus kan ons bijstaan in de
beproeving

In de Bijbel worden we ook opgeroepen om elkaar te helpen als
we zien dat iemand tot iets in verleiding komt. Paulus schreef
daarover in Galaten 6:1-10.
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9. Want aan u behoort het

koningschap, de macht
en de majesteit tot in
eeuwigheid. Amen.

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de

God is heerser over een geweldig koninkrijk dat nooit zal ophouden
te bestaan en wij zijn mede-erfgenamen!
•

Welke invulling geef jij aan het woord ‘koninkrijk’?

•

Welke aardse koninkrijken ken je en hoe lang bestaan deze
meestal?

•

b i j
S t u d i e g i d s

We kennen verschillende soorten ‘koninkrijkjes’: families,
gemeenschappen, de kerk, organisaties, etc. Van welke

h e t

O n z e

V a d e r

heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

‘koninkrijkjes’ maak je zelf deel uit?
•

Door wie zijn deze ‘koninkrijkjes’ gebouwd? En welke rol
speel je er zelf in?

Bekijk het dvd-fragment (hoofdstuk 9)
•

Beschrijf Gods koninkrijk in je eigen woorden. Kun je Gods
koninkrijk vergelijken met de machtigste koninkrijken op aarde?

•

Ken vertelt dat de laatste zin van het Onze Vader wellicht
later is toegevoegd. Waarom zou men dat gedaan hebben?
En wat voegt deze zin toe aan het gebed? Als deze zin er
niet zou staan, zou de opbouw van het gebed dan anders
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geweest zijn?
•

Wat zegt deze laatste zin over de machthebbers van deze
tijd?

Je hoeft niet alleen meer te zijn!

•

Beoordeel je mensen wel eens op hun ‘waarde’? En wat zegt
het erkennen van Gods almacht over onze eigenwaarde,
even afgezien van onze aardse bezittingen?

•

God noemt je een erfgenaam van zijn koninkrijk, dat ongelofelijk mooie koninkrijk waaraan geen einde komt. Als zijn kind
belooft Hij je een enorme rijkdom, vele malen meer dan de
meest welgestelde families die je je kunt voorstellen. Heeft dit
vooruitzicht invloed op de moeilijke periode die je nu misschien
doormaakt?

Om over na te denken en te doen
Bid het Onze Vader. Pauzeer na elke zin om de betekenis ervan
goed op je te laten inwerken. Neem de tijd om God te eren als de
almachtige God aan wiens koninkrijk geen einde komt. Vraag Hem
ook om je te helpen als erfgenaam te leven!
Leesrooster voor de week
De Bijbel laat er geen misverstand over bestaan dat God alle
macht en majesteit heeft en dat Hem daarvoor de eer toekomt.

Dag 1

Exodus 9:13-21

God toont zijn macht in Egypte

Dag 2

Psalm 29

erken de HEER, zijn macht en
majesteit

Dag 3

Judas 24-25

macht en majesteit

Dag 4

Johannes 17:1-5

Jezus verheven tot majesteit

Dag 5

Hebreeën 1:1-14

het koningschap en de majesteit
van Jezus

Lees ook Psalm 145, een loflied op het koningschap van God.
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10. Ten slotte
Het Onze Vader is een bijzonder gebed, dat over de gehele wereld
gebeden wordt. In deze serie heeft Ken ons laten zien dat het
echter veel meer is dan alleen een gebed, het is een manier van
leven!
•

Inmiddels heb je het hele gebed bestudeerd.
Wat is volgens jou het doel van het Onze Vader?
Is je gebedsleven in de afgelopen weken veranderd?

•

Over heel veel zaken wordt door christenen over de

S t u d i e g i d s

b i j

h e t

O n z e

V a d e r

•

hele wereld verschillend gedacht. Toch is het Onze Vader
een gebed dat alle christenen verenigt. Hoe kan dat?
Bekijk het dvd-fragment (hoofdstuk 10)
•

Heb je iets geleerd over het gebruik van het Onze Vader
door de eeuwen heen? Welk effect heeft het feit dat dit
‘tijdloze’ gebed al zo lang bestaat en gebruikt wordt, op je
eigen gebedsleven?

•

Hoe bijzonder vind je het dat dit gebed door zo veel
christenen uit verschillende culturen gebeden wordt?

•

Zou je anderen aanraden om het Onze Vader als een model/
structuur voor bidden te gebruiken? Zo ja, waarom wel,
zo nee, waarom niet?

•

Heb je door het bestuderen van het Onze Vader iets
geleerd over het omgaan met ziekte of andere ingrijpende
omstandigheden?

Om te doen en over na te denken
Onderzoek heeft aangetoond dat het ongeveer 30 dagen duurt
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om een gewoonte ‘aan te leren’. In de afgelopen periode heb je
een bijzondere gewoonte ontwikkeld als het om bidden gaat.
Laat gebed een van je belangrijkste prioriteiten blijven! Gebruik
het Onze Vader zowel als gebed als een model of hulpmiddel
voor je manier van bidden.

Je hoeft niet alleen meer te zijn!

Leesrooster voor de week
De Bijbel kan ons op veel manieren bemoedigingen als we lezen
over gebed en gebedsverhoringen.
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Dag 1

Jeremia 29:10-14

God wil luisteren naar ons bidden

Dag 2

Matteüs 6:5-8

sluit de deur en bid tot je Vader

Dag 3

Filippenzen 4:4-7

dank Hem in al uw gebeden

Dag 4

Psalm 17

hoor mijn gebed

Dag 5

Psalm 66

Hij heeft geluisterd naar mijn gebed

Waar onze eigen gebeden tekort schieten of waar we geen
woorden meer hebben om ons uit te spreken tot God, wil de
Geest ons helpen, zie Romeinen 8:12-30.

Gebeden

van enkele kerkvaders
Heer Jezus, onze Redder, mogen wij tot U komen.
Warm onze koude harten met uw onvoorwaardelijke liefde.
Reinig onze zondige harten met uw kostbare bloed.
Versterk onze zwakke harten met uw Geest die vreugde geeft.
Vul onze lege harten met uw heilige aanwezigheid.
Heer Jezus, onze harten behoren U toe;

S t u d i e g i d s

b i j

h e t

O n z e

V a d e r

maak ze tot uw eigendom, voor U alleen.
Augustinus (354-430)

O, verheven Heer,
geef dat ik niet zozeer troost zoek maar dat ik tot troost zal zijn;
dat ik niet zozeer begrepen wil worden, maar zal begrijpen;
dat ik niet zozeer liefde wil ontvangen, maar liefde zal geven;
want door te geven ontvangen we ook,
door te vergeven ontvangen we vergeving
en in ons sterven ontvangen we het Eeuwige Leven.
Franciscus (1181-1226)

God van liefde, het ware licht van de wereld, dat voor eeuwig is
opgegaan en nooit zal ondergaan; wilt U in uw genade schijnen in
onze harten, zodat het duister van de zonde en de mist van onze
fouten verdreven worden en we vandaag, en alle dagen van ons
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leven, op de weg die U voor ons gebaand hebt kunnen voortgaan
zonder te struikelen.
Erasmus (1466-1536)

Je hoeft niet alleen meer te zijn!

Nog meer mogelijkheden
Leidraad
Een leesrooster bij de Bijbel per kwartaal. Een abonnement kost
€ 25,- per jaar > Te bestellen via leidraad@ibb.nu
Fluistergebeden
Korte, oprechte gebeden, om je te helpen de hele (drukke) dag
door in Gods nabijheid te zijn > Te bestellen via www.gospel.nl
Dorst naar God
Over het Onzevader, voor persoonlijk gebruik of in kleine groepen,
uit de serie ‘Levenslessen’ van Max Lucado > Te bestellen via
www.gospel.nl
Bijdehandboekje ‘Gebed’
Cadeauboekje met bijbelteksten en spreuken die je bemoedigen,
troosten, laten glimlachen of laten nadenken > Te bestellen via
www.gospel.nl
Hoe kan ik bidden?
Uit de serie ‘Wat ik kan leren uit de Bijbel’, voor kinderen van
5-8 jaar > Te bestellen via www.gospel.nl
De Heer is mijn herder / Onze Vader
Twee bekende bijbelgedeelten op een toegankelijke manier uitgewerkt voor kinderen van 5-9 jaar > Te bestellen via www.gospel.nl
(Pastorale) Hulp
•

www.ikzoekchristelijkehulp.nl

•

www.pastoralecounseling.org

•

www.koinonia.nl

•

www.mee.nl

•

www.patientenvereniging.startpagina.nl
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Je hoeft niet alleen meer te zijn!
Overal ter wereld bidden mensen het Onze Vader.
In deze serie neemt presentator Ken Curtis ons mee langs
locaties in Israël die belangrijk waren in het leven van
Jezus. Hij koppelt deze aan de inhoud van het gebed en
laat zien dat het Onze Vader veel meer is dan alleen
een gebed, het is een manier van leven. Niemand hoeft
meer alleen te zijn want God wil een Vader voor ons
zijn bij Wie we met alles terecht kunnen, juist ook
in moeilijke situaties. Hij zorgt voor ons en
geeft ons alles wat we nodig hebben.

Deze digitale studiegids is een aanvulling op de dvd ‘Het Onze
Vader’ en biedt naast gespreksvragen en bijbelteksten voor
verdieping, ook een bijbels leesrooster bij de thema’s.
Mensen die iets ingrijpends meemaken in hun leven, zoals ziekte,
rouw of ontslag, kunnen persoonlijk of in groepsverband de
dvd-afleveringen bekijken en zich verdiepen in het bijbehorende
studiemateriaal.

