
Programma uitzending 13 – Vaderdag 
 
1. Introductie  
 
2. Zingen 
- Psalm 25: 3 en 5 
Denk aan't vaderlijk meêdogen, 
HEER, waarop ik biddend pleit; 
Milde handen, vriend'lijk' ogen, 
Zijn bij U van eeuwigheid. 
Sla de zonden nimmer ga, 
Die mijn jonkheid heeft bedreven; 
Denk aan mij toch in genâ, 
Om Uw goedheid eer te geven. 
 
Lout're goedheid, liefdekoorden, 
Waarheid zijn des HEEREN paân 
Hun, die Zijn verbond en woorden, 
Als hun schatten, gadeslaan. 
Wil mij, Uwen naam ter eer; 
Al mijn euveldaân vergeven! 
Ik heb tegen U, o HEER, 
Zwaar en menigmaal misdreven. 
 
- Abba Vader 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe, 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen, 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 



Abba, Vader, laat mij zijn, 
Slechts van U alleen, 
Dat mijn wil voor eeuwig zij, 
D'Uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, 
Laat mij nimmer gaan, 
Abba, Vader, laat mij zijn, 
Slechts van U alleen. 
 
3. Stukje + Achriftlezing over God de Vader  
Mattheüs 7: 7-11 
7. Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u 
zal opengedaan worden. 
8. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en 
die klopt, dien zal opengedaan worden. 
9. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, 
die hem een steen zal geven? 
10. En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal 
geven? 
11. Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te 
geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, 
goede gaven geven degenen, die ze van Hem bidden! 
 
4. Muzikaal  
 
5. Zingen 
- Heere der Heren 
Here der heren, Koning der koningen, 
U wil ik eren, U wil ik lofzingen, 
Rots aller eeuwen, U bent mijn Vesting, 
Mijn Vaste Burcht, bij wie ik schuil. 
Halleluja... 

Eer aan de Vader, die alle dingen schiep. 
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep. 



Eer aan de Geest, U maakt ons samen "n, 
U alleen, U heb ik lief. 

 
- Vader in de hemel 
Vader in de hemel 
heilig is Uw naam 
Uw grote trouw en liefde 
zal eeuwig voortbestaan 
Uw goedheid en genade 
ervaar ik telkens weer 
nee, niemand is aan U gelijk 
O, allerhoogste Heer 
 
6. Gedicht Antonet van Tilburg 
 
7. Zingen 
- Jezus is de goede Herder 
Jezus is de goede herder, 
Jezus Hij is overal, 
Jezus is de goede herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 
 
Als je ‘s avonds niet kunt slapen, 
als je bang in ‘t donker bent, 
denk dan eens al die schapen 
die de Heer bij name kent. 
 
Jezus is de goede herder, 
Jezus Hij is overal, 
Jezus is de goede herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 
 
En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede herder 



Hij vergeet Zijn schaapjes niet. 
 
Jezus is de goede herder, 
Jezus Hij is overal, 
Jezus is de goede herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 
 
8. Stukje over de Vader en de Zoon  
 
9. Muzikaal  
 
10. Zingen 
- Avondzang: 2, 5 en 7 
2. Toon ons Uw goedheid en Uw macht, 
Door Uw bescherming, dezen nacht, 
Behoed ons tegen ramp en leed, 
En blijf tot onze hulp gereed. 
 
5. Bescherm ons, in den bangen tijd 
Van zielsverzoeking en van strijd; 
Laat nooit den bozen vijand toe, 
Dat hij ons enig' hinder doe. 
 
7. O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'; 
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; 
O Geest, zend Uwen troost ons neer; 
Drieënig God, U zij al d' eer. 
 
- Psalm 103: 2, 7 en 9 
Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, 
Hoeveel het zij, genadig wil vergeven; 
Uw krankheên kent en liefderijk geneest; 
Die van 't verderf uw leven wil verschonen, 
Met goedheid en barmhartigheên u kronen; 
Die in den nood uw redder is geweest. 



 
Geen vader sloeg met groter mededogen 
Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen, 
Dan Isrels HEER op ieder, die Hem vreest; 
Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten, 
Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, 
En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest. 
 
Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen, 
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen; 
Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht, 
Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, 
Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden, 
Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht. 
 
11. Afsluiting  
 


