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Heidelbergse catechismus, Zondag  45.2 en 46.2 
Vraag 118: Wat heeft God ons bevolen Hem in het gebed te vragen? Ant-
woord: Alles wat wij naar geest en lichaam nodig hebben, zoals de Heere 
Christus dat heeft samengevat in het gebed dat Hijzelf ons geleerd heeft. 
 
Vraag 121: Waarom wordt hier bijgevoegd: die in de hemelen zijt? Ant-
woord: Opdat wij over de hemelse majesteit van God niet op aardse wijze 
denken, en van zijn almacht verwachten al wat wij voor lichaam en ziel no-
dig hebben. 

Vragen voor gesprek: 

- God is in Jezus heel dichtbij gekomen. Wat betekent dat voor 
ons gebed?  
- Hebt u het idee dat bidden voor zieken helpt? Waarom wel/
niet?   
- Wat betekent het ‘perspectief van Gods koninkrijk’ voor ons 
omgaan met ziekte en gebed?  

Voor kinderen: 
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Een ziekenhuis. Aan de ene kant een interessante wereld waar allerlei 
mooie dingen zichtbaar worden van wat de medische wetenschap in-
middels allemaal kan. Anderzijds een verzamelplaats van veel leed en 
gebrokenheid. Als Christenen hebben we een adres voor geestelijke en 
lichamelijke nood. We bidden ook om gezondheid.  
 
Wat leren we uit Mat. 8:1-17?  
- Wat een wonder dat Jezus de mensen zo nabij komt. Hij is benaderbaar 
voor iedereen die Hem nodig heeft. Zo is dat ook nu voor ons. Bidden is 
dichtbij Hem komen, Hij hoort je.  
- De genezingswonderen van Jezus (en later ook de apostelen) staan niet 
op zichzelf.  Ze zijn tekenen van waar het naartoe gaat: Gods koninkrijk, 
de nieuwe hemel en aarde.   
- Ziekte is er als kenmerk van de gebrokenheid in de wereld door de zon-
de. In het nieuwe testament niet als persoonlijke straf.  
- Belangrijk dat we er oog voor hebben hoe moeilijk het is om ziek te 
zijn. Steunen we elkaar? Bidden we voor elkaar?  
- Heeft het zin om te bidden voor iemand die ziek is? Moet je niet ge-
woon naar de dokter? Gebed en dokter sluiten elkaar niet uit.   
Ook komen er soms nog steeds onverklaarbare wonderen voor als voor-
proefje van wat komen gaat.  
- Maar bidden is meer. Het is schuilen bij God met alles wat je bezig-
houdt. God geeft niet altijd genezing. En geen mens blijft eeuwig leven 
hier op aarde. God geeft wel zicht op Zijn toekomst waar wij van ziekte 
en gebrokenheid zijn verlost. En Hij geeft kracht in het hier en nu.  
- We zoeken het midden tussen de uitersten van heel krampachtig     
bidden en eisen van God enerzijds, en anderzijds bidden zonder enige 
verwachting en geloof  dat God wonderen doet.  
- Genezingen in de Bijbel zijn letterlijke genezingen, maar hebben ook 
een diepere lading: vergeet niet dat wij redding voor eeuwig van Jezus 
nodig hebben…!  

Liedsuggestie:  Weerklank 55 

Uit de Bijbel:  
Mat. 8:1-17 
 

1. Ben je wel eens in een ziekenhuis geweest? 
Hoe vond je dat? 
 
 
 
 
2. Helpt het om te bidden voor een zieke? 
 
 
 
 
3. Wanneer zal er geen ziekte meer zijn?  

Lied uit Weerklank 


