
Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ – zondag 45 (1) 
Elburg, 27 januari 2019 
Schriftlezingen: Psalm 119:1-16 en Mattheüs 7:7-12   

 
Zondag 45 
Vraag 116:  Waarom hebben de christenen het gebed nodig?  

Antwoord: Omdat het gebed het voornaamste deel van de dankbaarheid is, die God van 
ons eist. En omdat God Zijn genade en Heilige Geest alleen wil geven aan hen die Hem met 
een innig verlangen zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. 
 
Kernpunten bij de preek 

• Als het gebed ‘het voornaamste stuk van de dankbaarheid’ is, waarom staat het 
dan achteraan, en niet vooraan in het stuk van de dankbaarheid (zondag 32)? 

• Het verband tussen het gedeelte over het gebod en het gedeelte over het gebed. 
• Het verband tussen gebed en stilstaan of groeien in je leven met God.  
• Dit is wat zondag 1 bedoelde met ‘de Heilige Geest Die mij gewillig en bereid 

maakt om voortaan toegewijd aan Hem te leven’ 
• Wat Jezus in Matth.7 over het gebed zegt, staat in het kader van de Bergrede. Het 

bidden/zoeken/kloppen is hier niet algemeen bedoeld, maar wijst op het gebed 
om de Heilige Geest, om de wil van Jezus te kunnen doen.  

• Algemeen: ons gebed vraagt niet om een antwoord, maar is een antwoord! 
• De noodzakelijke verbinding tussen gebed en Bijbel lezen.  

 
Om verder over na te denken  

1. Kijk eens naar je eigen gebeden: waar bid jij het meest om? Hoeveel plek is er in 
jouw gebed voor het gebed om de hulp van de Heilige Geest om als christen te 
mogen leven? (te)veel of (te)weinig? Kun je dat veranderen? 

2. In de preek is gezegd dat slapheid in het gebed leidt tot een slap geloofsleven, en 
een sterk gebedsleven tot een sterk geloofsleven leidt. Hoe sta jij erin? 
Fijn als je je antwoorden wilt delen: ajmensink@hervormdelburg.nl!  

 
Twee citaten 
‘Goddelijke geboden moeten ons ten richtsnoer zijn ten opzichte van hetgeen waarom wij 
bidden. Uit onszelf kunnen wij Gods inzettingen niet bewaren zoals Hij wil dat ze bewaard 
zullen worden. En toch verlangen wij dit te doen: wat blijft ons dan over, zo niet de toevlucht 
te nemen tot het gebed?’ (C.H. Spurgeon)  
 
‘’s Morgens bij het opstaan zul je zeggen: ‘In de Naam van God de Vader, Zoon en Heilige 
Geest. Amen’ Daarna zeg je geknield of staand het Geloof en het Onze Vader op. Als je wilt, 
kun je dit gebed erbij zeggen: ‘Ik dank U, mijn hemelse Vader door Jezus Christus, Uw lieve 
Zoon, dat U mij deze nacht voor alle schade en gevaar hebt behoed, en ik bid U, dat U mij 
deze dag ook wilt behoeden voor zonden en alle kwaad, opdat alles wat ik doe en heel mijn 
leven U behagen mag. Want ik beveel mijzelf, mijn lichaam en mijn ziel, en alles in Uw 
handen. Laat Uw heilige engel bij mij zijn, zodat de boze vijand geen macht over mij krijgt. 
Amen’ En dan vrolijk aan het werk gaan en een lied zingen, zoals dat van de Tien Geboden 
of wat verder bij je opkomt.’ (M. Luther, Kleine Catechismus) 
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