


▪ De Amerikaanse zeiler Mike Plant

▪ Solovaart van Amerika naar Frankrijk

▪ Het gewicht onder de waterlijn
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DE BERGREDE
Twaalf lessen van Jezus over 

discipelschap in de praktijk



LEER ONS BIDDEN
Wat Jezus ons leert over bidden 

en hoe en waarom we dat doen...



Matteüs 6:1 (NBV) Let op dat jullie de gerechtig-
heid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, 
alleen om door hen gezien te worden. Dan 
beloont jullie Vader in de hemel je niet.



▪ Geven, bidden en vasten 

▪ De drie pilaren van het farizeïsme

▪ De drie werken van de gerechtigheid



▪ Waar het bij het bidden om gaat

▪ De inhoud van het gebed (het Onze Vader)



Matteüs 6:5 En wanneer u bidt, zult u niet zijn als 
de huichelaars...



want die zijn er zeer op gesteld om in de syna-
gogen en op de hoeken van de straten te staan
bidden om door de mensen gezien te worden. 
Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben.



▪ Veroordeling van het bidden in het openbaar?

▪ Veroordeling over het geestelijk toneelstukje!



6 Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, 
sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het ver-
borgene is; en uw Vader, Die in het verborgene 
ziet, zal het u in het openbaar vergelden.



▪ Het verborgen leven met God

▪ Het leven van onder de waterlijn

▪ Binnenkamer - de voorraadkamer

▪ Meest waardevolle eigendommen



▪ Sluit uw deur...

▪ Zoek de stilte en eenzaamheid



Psalm 131:2 Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust 
en tot stilte gebracht...

Psalm 62:6 (NBV) Zoek rust, mijn ziel, bij God 
alleen, van Hem blijf ik alles verwachten.



▪ Wat of waar is onze ‘binnenkamer’?

▪ Ook God heeft een ‘binnenkamer’!



Psalm 28:2 …wanneer ik mijn handen ophef naar 
Uw binnenste heiligdom. 



Psalm 27:4 Eén ding heb ik van de HEERE 
verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in 
het huis van de HEERE, al de dagen van mijn 
leven, 



om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen 
en te onderzoeken in Zijn tempel.



Psalm 60:8 God heeft gesproken in Zijn
heiligdom, daarom zal ik van vreugde 
opspringen...



Exodus 25:22 Dan zal Ik u daar ontmoeten en 
van boven het verzoendeksel, van tussen de 
twee cherubs, die zich op de ark van de getuige-
nis zullen bevinden, zal Ik met u spreken… 



▪ De ademhaling van de ziel

▪ De motor van het christelijke leven

▪ Bidden maakt het verschil



Jacobus 5:16 Een krachtig gebed van een 
rechtvaardige brengt veel tot stand (NBV mist 
zijn uitwerking niet).



17 Elia was een mens net zoals wij en hij deed 
een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het 
regende niet op de aarde, drie jaar en zes 
maanden.



18 En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en 
de aarde bracht haar vrucht voort.



Jacobus 4:2 (NBV) U krijgt niets omdat u niet
bidt. 3 En als u bidt ontvangt u niets, omdat u 
verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten 
bevredigen. 



▪ Niet bidden leidt tot niets

▪ Verkeerd bidden leidt tot niets

▪ Wat is verkeerd bidden dan?





Rom. 8:26 (BGT) De Heilige Geest steunt ons 
als we het moeilijk hebben. Wij weten niet welke 
bedoeling God heeft met ons lijden. En we weten 
daarom niet wat we moeten bidden. 



Maar de Heilige Geest zelf bidt voor ons, beter 
dan een mens het ooit zou kunnen. Zo smeekt
Hij God om ons te helpen.



▪ Gericht op eigen verlangens en eer van mensen

▪ Niet uw wil, maar mijn wil...

▪ Als een religieuze verplichting



Psalm 141:2 Laat mijn gebed als reukwerk voor 
Uw aangezicht staan, laat mijn opgeheven 
handen als het avondoffer zijn. 



Matteüs 6:7 Als u bidt, gebruik dan geen omhaal 
van woorden zoals de heidenen, want zij denken 
dat zij door de veelheid van hun woorden 
verhoord zullen worden.



▪ Geen omhaal van woorden

▪ Als men iets gedaan wilde krijgen…

▪ De heer aanspreken met al zijn titels

▪ Eerst gunstig stemmen



8 Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader 
weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.



Hier in Uw heiligdom, dicht bij de troon,
vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,
als Uw Geest ons trekt tot U.



Rein door Uw zuiver bloed, met zekerheid,
dat wij geborgen in Uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier en antwoordt ons hart,
op de roepstem van Uw Geest.



Heer, ik wil horen, Uw zachte stem,
laat and’re stemmen in mij zwijgen.
Open mijn ogen Heer, opdat ik het licht,
van Uw aangezicht zal zien.



1. Wat herken je van de verborgen omgang met God?

2. Hoe breng jij je ziel tot rust en stilte?

3. Wat betekent het ‘Onze Vader’ voor jou?



Lucas 11:1 En het gebeurde, toen Hij ergens aan 
het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen 
Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, 
zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.



Matteüs 6:7 Als u bidt, gebruik dan geen omhaal 
van woorden zoals de heidenen, want zij denken 
dat zij door de veelheid van hun woorden 
verhoord zullen worden.



8 Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader 
weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.   
9 Bidt u dan zo:



HET ONZE VADER



▪ Het meest gebeden gebed

▪ Het meest misbruikte gebed

▪ Niet bedoeld als een formuliergebed

▪ Bidt u dan zo / op deze wijze / als volgt



▪ Een voorbeeld, een raamwerk, een model

▪ Om richting te geven aan het persoonlijk gebed

▪ Waar het om gaat en hoe je mag bidden



Matteüs 6:9 Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de 
hemelen zijt...



▪ Onze Vader, die in de hemelen zijt

▪ Een persoonlijke en intieme relatie

▪ Een gebed exclusief voor Gods kinderen 



Johannes 1:12 Maar allen die Hem aangenomen 
hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen 
van God te worden, namelijk die in Zijn Naam 
geloven; 



13 die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en 
ook niet uit de wil van een man, maar uit God 
geboren zijn.



▪ Het zegt iets over onze positie tot God 

▪ En over de aard van onze relatie met God



Romeinen 8:15  U hebt de Geest van aanneming 
tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: 
Abba, Vader! 16 De Geest Zelf getuigt met onze 
geest dat wij kinderen van God zijn.



Maleachi 1:6 Een zoon eert zijn vader en een
slaaf zijn heer. Als Ik dan een Vader ben, waar 
is de eerbied voor Mij? En als Ik een Heer ben, 
waar is de vrees voor Mij?



Jeremia 3:19 (NBV) Ik dacht: Jullie zullen “Vader” 
tegen Mij zeggen, jullie keren je niet van Mij af. 
20 Maar nee, zoals een vrouw die haar man 
bedriegt, zo heb jij Mij bedrogen, volk van Israël! 



▪ Soms zo’n verwrongen vaderbeeld...

▪ Als er veel werd beloofd, maar niet werd gedaan

▪ Als de liefde moest worden verdiend

▪ Als er geestelijk of lichamelijk misbruik was



▪ Onze Vader, die in de hemelen zijt

▪ In verbondenheid met broeders en zusters

▪ We zijn onderdeel van Gods huisgezin
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