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Heidelbergse catechismus, Zondag 51 
Vraag 126: Wat is de vijfde bede? Antwoord: Vergeef ons onze      

schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat wil zeggen: 

wil ons, arme zondaren, al onze zonden en ook de verdorvenheid die 

ons altijd aankleeft, omwille van het bloed van Christus niet toereke-

nen, zoals ook wijzelf het als een getuigenis van uw genade in ons  

bevinden, dat het ons vaste voornemen is onze naaste van harte te 

vergeven. 

Vragen voor gesprek: 

1. Spreekt u/spreek jij elke dag met God over uw/jouw zonden? Hoe ervaar je dat? Moeilijk, bevrijdend, of …  
2. Ligt er voor u huiswerk als het gaat om het vergeven van anderen? Wie of welke situatie komt er in uw ge-
dachten boven?  
3. Wat is u het meeste opgevallen in deze leerdienst over de vijfde bede van het Onze Vader?  

Voor kinderen: 

Ds. M. van Dam 

dsmvandam@solcon.nl 

-  Aandacht voor schuld en zonden is niet uitgevonden in bijvoorbeeld de 
Reformatie, maar Jezus zelf leert het ons bidden.  
-  In het geloof ben je als christen enorm rijk en tegelijk ben je (op jezelf) 
ook een arme zondaar.  
-  In de eerste plaats is deze bede heel bevrijdend. Jezus kent ons en 
heeft in dit gebed ook een uitweg voor ons met onze zonden en schuld. 
Zo’n plek waar je echt eerlijk over je tekorten kunt zijn, is er in de        
samenleving vaak niet.   
-  Psalm 32:1-5 beschrijft ook het bevrijdende van eerlijk tegenover God 
over je zonden.  (Het gaat dan zowel om zonden als je zondige ‘ik’) 
-  Spreken met God over wie je bent als zondaar en belijden van schuld is 
onderdeel van het geloofs- en gebedsleven van gelovigen.  
-  Heel toepasselijk bij deze bede is gelijkenis in Mattheüs 18:21-35. 
-  Voorbeeld bij de kosten van vergeving:  Een jongetje heeft de grote 
fiets van zijn grote broer gepakt, maar het loopt helemaal mis. De fiets 
gaat kapot (zie afbeelding). Die jongen kan de fiets zelf niet maken en de 
fietsenmaker betalen kan hij ook niet.  Maar gelukkig; zijn grote broer 
zegt: ‘ik vergeef je’. Dat is misschien makkelijk gezegd. Maar wie maakt 
die fiets nu? Wie draait op voor de kosten? Die grote broer, die vergeeft, 
dus dat kost hem heel wat.   
-  In het kruis van Christus wordt de onvoorstelbaar hoge prijs van       
vergeving zichtbaar. 
-  Ook vergeving tussen mensen kan veel kosten (vandaar dat Petrus in 
Mat. 18 vraagt hoe vaak je moet vergeven….).    
-  Jezus vertelt dan deze gelijkenis, waarvan de boodschap is dat wie 
Gods vergeving heeft ontvangen ook zelf bereid moet zijn tot vergeven 
van anderen.  
- In je hart bereid zijn tot vergeving betekent niet vergeving zomaar rond-
strooien, zoals bijvoorbeeld in hele ingewikkelde en moeilijke situaties.  
- Elke dag beseffen dat je van Gods vergeving leeft, zal echter wel echt 
iets betekenen voor hoe je met anderen omgaat.  


