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Heidelbergse catechismus, Zondag 45 
Vraag 116: Waarom hebben de christenen het gebed nodig? Antwoord: Omdat het 
gebed het voornaamste deel van de dankbaarheid is, die God van ons eist. En omdat 
God zijn genade en de Heilige Geest alleen wil geven aan hen die Hem met een innig 
verlangen zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. 
Vraag 117: Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is en door Hem wordt 
verhoord? Antwoord: Ten eerste, dat wij alleen de enige, ware God, die zich in zijn 
Woord aan ons geopenbaard heeft, van harte aanroepen om alles wat Hij ons gebo-
den heeft Hem te vragen. Ten tweede, dat wij onze nood en ellende goed en grondig 
kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten 
derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat God ons gebed, hoewel wij het niet 
waardig zijn, omwille van de Heere Christus, zeker wil verhoren, zoals Hij ons in zijn 
Woord beloofd heeft.   
Vraag 118: Wat heeft God ons bevolen Hem in het gebed te vragen? Antwoord: Alles 
wat wij naar geest en lichaam nodig hebben, zoals de Heere Christus dat heeft sa-
mengevat in het gebed dat Hijzelf ons geleerd heeft. 

Vragen voor gesprek: 

 Wat vindt u mooi aan het gebed? Wat vindt u moeilijk?   
 Wat blijft u vooral bij van deze dienst?  
 Wat zou u willen leren over het gebed?   
U bent uitgenodigd om vragen onderwerpen door te geven die mogelijk dit seizoen 
ergens een plek kunnen krijgen in een leerdienst.  
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- Gebed is heel belangrijk als ademhalen voor de ziel. Toch gaat het 
voor ons, in tegenstelling tot ademen, meestal niet vanzelf.  
- Bidden is nodig omdat geloven te maken heeft met een persoonlijke 
relatie tussen God en mens.  
- De catechismus ziet gebed als het voornaamste stuk van de dank-
baarheid. Het is antwoord aan Hem die alles gaf voor ons behoud.  
- Opvallend is dat God zelf er zo aan hecht dat wij bidden.  En Hij 
weet wat wij nodig hebben… omgang met Hem.  
- Psalm 50 is een voorbeeld waar dat in de Bijbel ook duidelijk wordt.  
Niet offeren als trucje, maar dankbaarheid en afhankelijkheid             
uitspreken vanuit je hart.  
- God deelt uit van Zijn genade en Heilige Geest, maar kan het alleen echt kwijt aan wie 
erom bidden en ervoor danken. Wacht Hij nog op uw/jouw antwoord?  
- Het dagelijks is gebed is er ook om te antwoorden op het Woord van God. Op wat je 
die dag hebt gelezen antwoord je in je gebed. Dat is meteen een mooie leessleutel: waar 
kan ik voor danken of voor bidden n.a.v. van wat God in die Bijbelgedeelte tegen bij 
zegt? 
- Een andere stimulans om te bidden is: eerlijk naar jezelf kijken. Je ziet dan ook waar 
het je als zondaar aan ontbreekt. Bidden hoeft niet wanhopig, maar wel eerlijk en oot-
moedig.  
- Een derde stimulans om te bidden is de vaste grond in Christus. Dankzij Hem is er een 
open deur naar God en de belofte van verhoring als wij bidden om wat Hij belooft.  
- Twee opvallende gezichtspunten naar aanleiding van de vraag van de discipelen in Lu-
kas 11:1-13: 1. De discipelen hebben verlangen om te leren bidden. 2. De vraag staat in 
het  meervoud…: bidden doen we ook samen in de gemeente met en voor elkaar.   

Liedsuggestie:   
Weerklank 487 
Heer, ik kom tot U,  
hoor naar mijn gebed.  
Vergeef mijn zonden nu,  
en reinig mijn hart. 
 
Met uw liefde, Heer,  
kom mij tegemoet,  
nu ik mij tot U keer,  
en maak alles goed. 
 
Zie mij voor U staan,  
zondig en onrein.  
O, Jezus raak mij aan,  
van U wil ik zijn. 
 
Jezus op uw woord,  
vestig ik mijn hoop.  
U leeft en U verhoort  
mijn bede tot U. 

Uit: Dr. W. Verboom, de catechismus voor kinderen,  
Heerenveen 2011 


