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Heidelbergse catechismus, Zondag 52b 
Vraag 128: Hoe besluit u uw gebed? Antwoord: Want van U is het  Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Dat wil zeggen: dit alles bidden 

wij U, omdat Gij als onze koning, die de macht over alles bezit, zowel de wil als 

het vermogen hebt ons alle goeds te geven; en dit alles opdat daardoor niet 

ons, maar uw heilige naam eeuwig lof wordt toegebracht.                                        

Vraag 129: Wat betekent het woordje amen? Antwoord: Amen wil zeggen: het 

zal waar en zeker zijn. Want het is veel zekerder dat God mijn gebed verhoort, 

dan dat ik in mijn hart voel dat ik dit van Hem verlang. 

Vragen voor gesprek: 

- Welke stimulans voor uw/jouw gebedsleven neemt u mee vanuit deze kerkdienst?  
- Hoe vaak neemt u/neem jij even tijd om rustig na te denken en vervolgens te bidden? 
- Herkent u het dat aanbidden/lofprijzen met een psalm of een lied het vertrouwen op God doet groeien? 
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 - Letterlijk genomen is het Onze Vader best een kort gebed. Dat past  
bij wat Jezus zegt: het gaat niet om de veelheid van woorden. Daar 
hangt verhoring niet vanaf. Ook niet van mooie woorden trouwens.  
- Vreemd dat dit laatste stukje van het Onze Vader in oudere hand-
schriften ontbreekt. Vanaf de vroege kerkgeschiedenis worden deze 
woorden echter toegevoegd. Net als de ‘12 artikelen’ verbindt dit     
gebed ons dus met de kerk der eeuwen.  
- Het slot van het Onze Vader bevat een belangrijke les in over bidden: 
Onze zorgen hebben niet het laatste woord. We denken aan wie God is. 
- Dat laatste stukje is eigenlijk een geloofsbelijdenis: ook al zie ik het 
niet aan alles, God is koning! Hij heeft de kracht. Dat zal ten volle blijken  
in de toekomst, maar ook nu al kan God Zijn plannen wijzigen.  
- ‘De heerlijkheid’ bepaalt ons bij Gods grootheid. We kunnen en mogen alleen maar bidden tot God, dankzij 
Christus die in Zijn lijden en sterven de weg baande. Maar zo dichtbij komen wij dus in ons gebed.  
- Daarom mogen wij ook echt bidden met vertrouwen. Zeker weten: wie schuilt bij de Heere is werkelijk veilig, 
ook al wordt niet alles precies verhoort zoals wij vragen.  
- Nog een stimulans voor het gebed is dit: God zelf is het gesprek met ons begonnen:  Wij mogen antwoorden 
op Zijn beloften en pleitten op wat Hij toegezegd heeft.  (afbeelding bidden bij een open Bijbel) 
- Het woordje ‘amen’ om het gebed mee te besluiten past 
daar heel goed bij. De catechismus legt het uit als een  
woord van vertrouwen. Nog veel meer dan ik het merk of 
voel, geloof ik dat God Zijn beloften waarmaakt.  
- In 2Kor. 1:15-22 verdedigt Paulus zich tegen mensen die 
zijn woorden in twijfel trekken. Hij benadrukt er dat God 
doet wat Hij belooft, want Christus staat daar garant voor.  
- Deze laatste woorden van het Onze Vader zijn ook een  
lofprijzing. Eren wij God ook in ons gebed en ons lied?  Juist 
wanneer wij God aanbidden, groeit ook het vertrouwen. 
Daarom wordt een psalm als Psalm 146 ons gegeven.  

Uit: Dr. W. Verboom, de catechismus  
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