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Thema Het vrijpostige ‘Onze Vader’(Pnr. 1229)  Lukas 11:1-13 
Uitgesproken 22 mei 2011 in de Boven kerk te Kampen 
 
 
U luistert naar: een opname van 22 mei 2011 om half 10 
 
 
Orde van de dienst: 
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 131 

1. O HEER, er is geen trots in mij, 
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, 
ik zoek niet met een waanwijs oog 
naar wat te groot is en te hoog. 
 
2. Heb ik mijn ziel niet naar uw wil 
gevoegd in vrede, mild en stil, 
zoals het pas gespeende kind 
troost in zijn moeders armen vindt? 
 
3. Gespeend en toch getroost, zo laat 
mijn ziel zich leiden door Gods raad. 
Hoop, Israël, op God den HEER, 
rust bij Hem nu en immermeer. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen Lied 465: 1, 3 en 4 
 1. Van U zijn alle dingen, 

van U, o God en Heer, 
van U de zegeningen 
die 'k biddende begeer. 
Gij wilt mijn weg omringen 
met liefde wijs en teer. 
Wat wij ooit goeds ontvingen, 
het is van U, o Heer. 
 
3. Hoe kent Gij al mijn noden, 
waarin Gij trouw voorziet. 
Gij geeft geen steen voor broden, 
een slang voor vissen niet! 
Wie komt tot U gevloden, 
wien Gij geen redding biedt? 
Gij laat de zondaar noden, 
nog eer hij tot U vliedt. 
 
4. O mocht ik U beminnen 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen Het vrijpostige ‘Onze Vader’ 
 

 2 van 4 

gelijk Gij mij bemint, 
laat heilge vrees van binnen 
mij leiden als uw kind! 
Mocht ik die rijkdom winnen, 
die roest noch mot verslindt, 
en werden nooit mijn zinnen 
door ijdle glans verblind! 

 
Gebed van verootmoediging 
Zingen Lied 449: 1 

1. God enkel licht, 
wiens aangezicht 
zo blinkend is van luister, 
ziet ons onrein, 
ziet hoe wij zijn 
vervallen aan het duister. 

 
Genadeverkondiging 
Zingen Lied 449: 3 

3. Heer, waar dan heen? 
Tot U alleen! 
Gij zult ons niet verstoten. 
Uw eigen Zoon 
heeft tot uw troon 
de weg ons weer ontsloten. 

 
Aanwijzingen ten leven 
Zingen Lied 449: 5 

5. God onze Heer, 
wil tot uw eer 
ons klein geloof versterken. 
Dan zullen wij 
Hem, waarlijk vrij, 
volgen in goede werken. 

 
Gebed  
 
Schriftlezing Lucas 11: 1 -13  

1 En het geschiedde, terwijl Hij ergens in gebed was, dat een van 
zijn discipelen, toen Hij ophield, tot Hem zeide: Here, leer ons 
bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. 2 Hij 
zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zegt: Vader, uw naam worde 
geheiligd; uw Koninkrijk kome; 3 geef ons elke dag ons dagelijks 
brood; 4 en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven 
een ieder, die ons iets schuldig is; en leid ons niet in verzoeking.  
5 En Hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben, die 
midden in de nacht bij hem komt en tot hem zegt: Vriend, leen 
mij drie broden, 6 want een vriend van mij is op zijn reis bij mij 
aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten; 7 en dat dan 
hij, die binnen is, zou antwoorden en zeggen: Val mij niet lastig, 
de deur is reeds gesloten en mijn kinderen en ik zijn naar bed; ik 
kan niet opstaan om ze u te geven. 8 Ik zeg u, zelfs al zou hij niet 
opstaan en ze geven, omdat hij zijn vriend was, om zijn 
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onbeschaamdheid zou hij opstaan en hem geven, zoveel hij nodig 
heeft.  
9 En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult 
vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 10 Want een ieder, die 
bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal 
opengedaan worden. 11 Is er soms een vader onder u, die, als zijn 
zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal 
geven? 12 Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal 
geven? 13 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet 
te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de 
hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?  

 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 50: 1 en 9 

1. O grote God, o goede Heer, 
ik val voor uwe voeten neer, 
en roepe tot U nacht en dag, 
want zonder U ik niets vermag. 
Verhoor en geef mij mijn begeert' 
door die mij 't bidden heeft geleerd. 
 
9. Verhoor, o Vader, mijn geween. 
Waar 'k bid om brood, geeft Gij geen steen. 
Ik zoeke, laat mij vinden; och, 
ik kloppe, doe mij open toch! 
Laat mij door U behouden 't veld 
die op de hemel doe geweld. 

 
Preek  
 
Zingen Lied 349 

1. O Vader, trek het lot U aan 
van allen die door U bestaan. 
Gij die geen stenen geeft voor brood, 
wees met uw kinderen in nood; 
en stil, God die rechtvaardig zijt, 
de honger naar gerechtigheid. 
 
2. O Vader, trek het leed U aan 
van allen die met ons bestaan. 
Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, 
doe ons hun broeders zijn in nood, 
opdat zij weten, wie Gij zijt: 
de God van hun gerechtigheid. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Lied 427: 1, 2 en 7 

1. Beveel gerust uw wegen, 
al wat u 't harte deert, 
der trouwe hoed' en zegen 
van Hem, die 't al regeert. 
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Die wolken, lucht en winden 
wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden 
waarlangs uw voet kan gaan. 

 
2. De Heer moet gij vertrouwen, 
begeert gij de uitkomst goed, 
op Hem uw hope bouwen, 
zal slagen wat gij doet. 
Door geen bekommeringen, 
geen klagen en geen pijn 
laat God zich iets ontwringen: 
Hij wil gebeden zijn. 

 
7. Maar blijft gij met vertrouwen 
naar God zien in de nacht; 
dan doet Hij u aanschouwen 
wat gij het minst verwacht. 
Eens zal Hij u bevrijden 
ook van de zwaarste last, 
houd moedig bij het strijden 
aan zijn beloften vast. 
 

Zegen 
 
Orgelspel 


