
Heidelbergse Catechismus   Avonddienst zondag 13 december 2020 

 

‘Dit is mijn troost (...) dat ik niet van mezelf ben, maar van Jezus Christus. Hij heeft met zijn bloed 
voor mijn zonden betaald en mij uit de macht van de duivel verlost. Hij bewaart mij, zodat zonder 

mijn Vader geen haar van mijn hoofd valt. Alles wat Hij doet, is goed voor mij. Hij verzekert mij door 
de Heilige Geest van het eeuwige leven en daarom wil ik Hem graag mijn leven lang dienen.’  

 

...het gebed als het voornaamste deel van de dankbaarheid... 
 

Zondag 52b – Klassieke weergave Zondag 52b – Een eigentijdse weergave 

Vr. / Antw. 128 

Hoe besluit gij uw gebed? 
‘Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de 

heerlijkheid in der eeuwigheid’.  
Dat is: Zulks alles bidden wij van U, daarom, 

dat Gij, als onze Koning en aller dingen 
machtig, den wil en het vermogen hebt ons 

alles goeds te geven,a en dat alles, opdat 

daardoor niet wij, maar Uw heilige Naam 
eeuwiglijk geprezen worde.b  

 
a) Rom. 10:12; 2Petr. 2:9. b) Joh. 14:13; Jer. 33:8-9; Ps. 
115:1.  

 

Vr. / Antw. 129 
Wat beduidt het woordje ‘Amen’? 

‘Amen’ wil zeggen: Het zal waar en zeker zijn. 

Want mijn gebed is veel zekerder van God 
verhoord, dan ik in mijn hart gevoel dat ik 

zulks van Hem begeer.a 
 
a) 2Kor. 1:20; 2Tim. 2:13. 

Vr. / Antw. 128 

Wat bidden we met de woorden: ‘Want van U is 
het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot 
in eeuwigheid’? 
Wij bidden U dit alles, omdat we geloven dat U als 

onze Koning kunt en wilt geven wat goed voor ons 
is. Ons diepste verlangen is dat Uw Naam daardoor 

eeuwig geprezen wordt. 

 
Vr. / Antw. 129 

Wat betekent het woordje ‘amen’?1  
Het woordje ‘amen’ betekent: het is waar en zeker. 

Wij geloven dat ons gebed nog zekerder wordt 

verhoord dan wij naar die verhoring verlangen. 
 
1) Amen. Het woord ‘amen’ is afgeleid van een Hebreeuws 
woord, dat de betekenis heeft van vast zijn, betrouwbaar zijn. 
Amen zeggen op het Woord van God is er van harte mee 
instemmen en het als vast en betrouwbaar aanvaarden. Jezus 
begint zijn woorden soms met de uitdrukking: amen 
(voorwaar). Het betekent dan dat wat Hij gaat zeggen 
volkomen vast en betrouwbaar is. 

 

Kernvraag: Wat is hierop uw / jouw antwoord?  
 

Christus leert ons biddend naar boven te kijken: de grond om te bidden en de zekerheid van de 

verhoring ligt in de Heere Zelf (‘...want...’). (Vgl. Rom. 8:31-39.) 

• Van U is het Koninkrijk... (de hemelse Vader wil het goede voor Zijn kinderen) 

• ...en de kracht... (de hemelse Vader kan het goede voor Zijn kinderen) 

• ...en de heerlijkheid... (de hemelse Vader zal het goede voor Zijn kinderen geven) 
 

Enkele vragende overwegingen bij de vraag: ‘Waarom verhoort God mijn gebed niet?’: 

1) Is datgene, wat ik vraag aan de Heere, wel een goede vraag (Mark. 10:35-40)? 

2) Is de verhoring wel goed voor mij? Wat is het goede? (Matth. 7:11 / Luk. 11:13; Jes. 52:7; Rom. 10:15)? 

3) Wat wil ik bereiken met mijn gebed? Waarom vraag ik dit (Jak. 4:3)? 

4) Weet ik echt wat bidden is (vertrouwelijke omgang met God, antwoord geven op Zijn spreken, ...)? 

5) Bid ik aanhoudend? Is het me ernst (Jak. 4:2; Ps. 123:2)? 

6) Bid ik in geloof en met verwachting (Hebr. 11:6; Jak. 1:6-7; Mark. 11:23-24)? 

7) Zijn er zonden waarin ik volhard? Zijn er zonden die ik weiger te belijden (Jes. 59:2; 1Joh. 3:21-22)? 

8) Hoe sta ik tegenover mijn naaste? Zijn er conflicten waar ik iets mee moet (Jes. 58:7-9; Matth. 5:23-24; 

1Petr. 3:7)? 

9) Is het Gods tijd? Kan ik wachten? Is God mij iets aan het leren (Ps. 27:14; Ps. 40:2; Micha 7:7)? 

10) Bid ik naar de wil van God? Zijn er beloften voor datgene waarvoor ik bid? Bid ik mee met Luk. 22:42? 

11) Besef ik dat God mijn gebed anders kan verhoren dan ik denk / verwacht (2Kor. 12:7-9)? 

12) Besef ik dat wij hier op aarde in (blijvende) gebrokenheid en vergankelijkheid leven (Rom. 8:22)?  

**Heb ik in de Heere Jezus Gods vaderhart geproefd? Kom ik door Hém tot God? 
 

Wie gelovig ‘amen’ zegt, spreekt dat woordje niet uit naar mensen, maar naar God. Het is een 

belijdenis: mijn nood ligt nu helemaal in Gods milde vaderhanden. Het is Zijn zaak geworden.  

 

Amen. De lofprijzing en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de 

kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. (Openb. 7:12)  


