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Heidelbergse catechismus, Zondag 49 
Vraag 124: Wat is de derde bede? Antwoord: Uw wil geschiede op 

de aarde zoals in de hemel. Dat wil zeggen: geef dat wij en alle  

mensen onze eigen wil prijsgeven en uw wil, die alleen goed is,  

zonder enig tegenspreken gehoorzamen; opdat aldus ieder zijn  

opdracht en roeping even gewillig en getrouw mag vervullen als de 

engelen in de hemel. 

Vragen voor gesprek: 

1. Hoe hebt u tot nu toe deze bede gebeden? In  hoeverre zijn uw gedachten 
erover veranderd door de uitleg?   
2. Wat vindt u van deze stelling: ‘er is bekering voor nodig om dit te kunnen 
bidden’.  
3. Met welke van de punten van ds. L.M. Vreugdenhil hebt u ervaring en met 
welke niet ? Kunt u een voorbeeld geven uit uw eigen leven?  

Voor kinderen: 

Ds. M. van Dam 
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- In de Engelse taal klinkt deze bede net even anders: ‘Thy will 
be done’. Dat geeft meteen een duidelijke richting aan voor 
de interpretatie van dit gebed.  
- Het is geen berusting in een situatie of stand van zaken 
(contra ‘het Gebed des Heeren’ uit de enige gezangen), maar 
het gaat in de uitleg in de catechismus om gehoorzaamheid 
en het vervullen van een roeping of opdracht.  
- Daar  om bidden, dat is bekering: mijn eigen wil op het 
tweede plan, want ik wil graag Gods wil doen.  
- N.T. Wright: ‘dit is het gevaarlijke, bijzondere gebed van onderwerping  en 
toewijding of, als je wilt, omverwerping en bekering. Het is de manier waarop 
wij op onze beurt in tekenen op het werk van het Koninkrijk ’.  
- Vervolgens komt natuurlijk de vraag  op. Wat is Gods wil voor ons, voor mij, 
of voor een bepaalde situatie of keuze?  
- Dat je dat graag ontdekken wilt is al een eerste stap om er vervolgens ook 
meer zicht op te krijgen.   
- Ds. L.M. Vreugdenhil zette in het boekje ‘vriendschap met God’ de volgende 
wegen op een rij als hulpmiddelen om Gods wil/leiding te ontdekken:  
We zoeken Gods leiding door: (1) Zijn Woord (2) goed nadenken (3) advies van 
anderen (4)  de omstandigheden (5) Zijn vrede in ons hart (6) biddend wach-
ten op God.   
- Belangrijk is de focus op Christus, Zijn leven stond in het teken van het doen 
van Gods wil. (Joh. 4:34) 
- Kunnen wij dat wel? Net als Paulus (Rom. 7:14-26) zul je vaak jezelf tegen 
komen. Wat mooi dat Jezus ons dit niet leert als een harde eis, maar als een 
gebed... 
- Het mag ons raken dat Hij dit zelf ook gebeden heeft in de hof van Getsema-
né (Mat. 26:36-46). Hij heeft het voor ons volbracht, maar daarom bidden wij 
met des te meer verlangen, dat het ook in ons leven meer en meer gebeuren 
mag: Gods wil.  Neem mijn leven, laat het  Heer, toegewijd zijn aan Uw eer! 

The Lord’s prayer: 
 
Our Father which art in heaven,  

Hallowed be thy name. 

Thy kingdom come.  

Thy will be done on earth, as it is in 

heaven. 

Give us this day our daily bread. 

And forgive us our trespasses, as we 

forgive those who trespass against 

us. 

And lead us not into temptation, but 
deliver us from evil:  
For thine is the kingdom, and the 
power, and the glory, for ever. 
Amen. 
 
(er zijn in het Engels  wat kleine   
verschillen mogelijk tussen versies in          
verschillende  vertalingen en       
kerkverbanden ) 


