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Heidelbergse catechismus, Zondag 52 
Vraag 127: Wat is de zesde bede? Antwoord: En leid ons niet in verzoeking, maar 

verlos ons van de boze. Dat wil zeggen: omdat wij uit onszelf zo zwak zijn, dat wij 

geen ogenblik staande zouden kunnen blijven, en omdat bovendien onze doods-

vijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te 

vechten, wil ons toch door de kracht van uw Heilige Geest overeind houden en 

sterken, opdat wij in deze geestelijke strijd niet bezwijken, maar altijd krachtig 

weerstand bieden, totdat wij uiteindelijk volkomen de overhand krijgen. 

Vragen voor gesprek: 

- Ga voor jezelf eens na wat je zwakke plek-
ken zijn waar verzoekingen op de loer liggen?  
- Hoe voorkom je dat het je meer en meer op 
afstand zet van God? 
-  Welke verantwoordelijkheid heb je voor 
jezelf en voor anderen als het om verzoekin-
gen gaat?  

Voor kinderen: 

Ds. M. van Dam 

dsmvandam@solcon.nl 

- Intro: een joods verhaaltje over David die vraagt om beproeft te       
worden, maar dan in zonde valt.  Kortom: ‘ken jezelf!’.   
- Opbouw preek: eerst de woorden van de zesde bede en daarna drie 
vragen om dit uit te werken.  
- ‘inleiden’ = binnenbrengen in een plaats of situatie waar verzoekingen 
sterk aanwezig zijn.  
- verzoeking en beproeving liggen in de Bijbel dicht bij elkaar. God be-
proeft met een positief doel; de Duivel maakt er graag een verzoeking 
van met een negatief doel: zonde en afstand tot God.  Vgl. Jezus in de 
woestijn in Mat. 4:1-11 Het gaat de duivel niet alleen om de details van 
elke zonde, maar ook om de grote lijn: dat er meer afstand komt tussen 
God en ons.  
- ‘leid ons niet in verzoeking’ volgt op ‘vergeef ons onze schulden’.          
In Gods vergeving en genade ligt de motivatie om niet weer te willen 
struikelen en dus te bidden om bewaring.   
- Drie vragen:  
 wat zegt deze zesde bede uit het Onze Vader over... 
  

1. Onze wereld: Dat er gevaren op de loer liggen en wij tegen de 
 stroom in moeten roeien…  
  

2. Onszelf: dat wij zwak zijn en ons daarvan  bewust moeten zijn 
 zodat we God om hulp vragen en onszelf ook niet in verzoeking
 brengen.  Vgl. Petrus en de andere discipelen (Mat. 26:31-41) 
 

3 Onze God. In Zijn Zoon Jezus is Hij voor ons door alle  verzoekingen 
 heen gegaan een heeft Hij de boze overwonnen. Bij Hem 
 moeten we zijn met onze zonden en zwakten tot de dag 
 komt dat we er voor goed van zijn verlost.   

(Weerklank 445) 
Ik bouw op U, 
mijn Schild en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in uw kracht,                 
gerust in uw bescherming.           
Ik bouw op U en ga in uwe naam.     
 

Gelovend ga ik, 
eigen zwakheid voelend. 
En telkens meer 
moet ik uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied          
van overwinning.                    
Ik bouw op U en ga in uwe naam.     
 

Ik bouw op U, mijn Schild 
en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, 
de huld' is U gewijd. 
In 't laatste uur                   
zal 'k zegevierend ingaan        
in rust met U                       
die mij hebt voortgeleid. 


