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Heidelbergse catechismus, Zondag 47 
Vraag 122: Wat is de eerste bede? Antwoord: Uw naam worde gehei-

ligd. Dat wil zeggen: geef ons ten eerste dat wij U op de juiste wijze 

kennen en U heiligen, roemen en prijzen om al uw werken, waaruit uw 

almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en     

waarheid helder stralen. Vervolgens dat wij ons gehele leven, onze 

gedachten, woorden en werken, daarop richten dat uw naam om   

onzentwil niet gelasterd maar geëerd en geprezen wordt. 

Vragen voor gesprek: 

1. Stel je moet op een leeg briefje  met eigen woorden noteren 
wat deze eerste bede van het ‘onze Vader’ betekent. Wat zou er 
na deze uitleg bij u/jou op komen te staan?  
2. Welke dingen hebben u verrast of zijn u opgevallen?  
3. Wat neem je jezelf concreet voor n.a.v. deze dienst?   
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- Vaak genoeg gebeden en toch voor velen niet 100% duidelijk... 
Wat moeten wij weten over de eerste bede van het Onze Va-
der? 
- in Mat. 6:5-13 leert Jezus het ‘onze Vader’ in de context van 
hoe bidden niet moet: niet voor je eigen eer en glorie. 
- Opvallend: in het Onze Vader staan zelfs onze eigen noden en 
zorgen niet voorop, maar Gods naam.  
- Jezus leert ons om begaan te zijn met de naam, de reputatie 
van God.  Niet ijdel gebruiken, maar bekend maken en eren.  
- Is het ons verlangen dat Gods eer meer uit de verf komt? Jezus 
leert ons dit aan God te vragen: het is Zijn werk in ons leven!  
- Belangrijk is de Naam van God kennen. De Naam is Hijzelf,   
zoals Hij zich bekend maakt in de Bijbel.  Ex. 34:6-7 is kerntekst.  
- Dat God zo is, de HEERE, maakt dat Hij toch genadig door gaat 
met Zijn volk en (in Jezus Christus)  met ons.   
- Hem leren kennen en nodig krijgen is het eerste en belangrijk-
ste in ons leven wat echt tot Gods eer is. 
- Jezus leert ons om aan het begin van ons gebed stil te staan bij 
Gods naam dus bij wie Hij is en Hem daarvoor te eren. Bidden 
begint met aanbidden: zeggen wie God voor je is.  
- En niet alleen tegen Hem, maar ook tegen anderen. In de ge-
meente, in gezinnen, of onder vrienden. Dankbaar wel eens iets 
aanwijzen van Gods werk en zegen.  
- Deze bede heeft ook een missionaire spits. God eren, door zijn 
naam te noemen op een geboortekaartje, of in een gesprek met 
een studiegenoot of kennis.  
- In je manier van leven te midden van de mensen om je heen 
wordt dit ook concreet. Zoals bijvoorbeeld  in Kol. 3:12-17: leven 
tot eer van God, zichtbaar midden in deze wereld.  Niet om je-
zelf te eren, maar omdat je ook in hoe je bent en  wat je doet 
Gods goede naam op het oog hebt.    

Lied voor thuis (uit Weerklank): 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK6sHiuMLRAhXHyRoKHct9BP8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.christipedia.nl%2FArtikelen%2FJ%2FJHWH&psig=AFQjCNH_eh3ThhFr9NDLJ6NOry-72pdJkA&ust=1484510985306583

