
   

 
 
Informatie 
Het lied van deze week wordt gevormd door de zes 
beden van het bekende gebed: het Onze Vader. Dit 
gebed staat in de Bijbel beschreven in Mattheus 6:9-
13, maar ook in een kortere versie in Lukas 11:2-4. 
Het is het gebed dat Jezus aan Zijn discipelen leerde 
toen ze Hem vroegen of Hij hen wilde leren bidden.  
 
Het gebed laat waarschijnlijk iets zien van Jezus’ 
eigen gebedsleven, want het vertoont in 
woordgebruik sterke overeenkomsten met het 
Joodse Kaddisj. Dat is een loflied op de God van 
Israël, waarin vertrouwen in de toekomst en de 
verlossing van de wereld wordt uitgesproken.  
De lofprijzing die in het Evangelie naar Lukas 
ontbreekt en in lied zo duidelijk naar voren komt, 
lijkt bijvoorbeeld ook zijn wortels te hebben in het 
Joodse Kaddisj; Daar wordt bij het uitspreken van het 
gebed door de toehoorders steeds gezegd:  
"Moge Zijn grote naam in alle eeuwigheid worden 
geprezen." 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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’ 

Refrein: 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 

Onze Vader in de hemel 
geef ons daag’lijks brood 
En vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij dat doen 
hen vergeven die ons iets schuldig zijn 

Refrein 

En leidt ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van het kwaad 

Refrein 

Amen, amen 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tips 
- Vertel de eerste keer kort iets over het lied. 

- Zing het lied één keer per dag met elkaar. 

- Begin bij het eerste couplet en afhankelijk van de 

leeftijd van je kind, kun je vervolgens verder 

gaan met het volgende couplet. 

- Laat merken dat je het fijn vindt om met elkaar 

te zingen. 

- Mocht je het lastig vinden om te zingen, zing dan 

mee met YouTube of www.psalmboek.nl. 

- Kan je kind nog niet praten, geef hem of haar 

dan een muziekinstrumentje om op die manier 

mee te doen.  
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