
Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ – zondag 51 
Elburg,  21 juli 2019 
Schriftlezingen: Mattheus 6:9-15, Kolossensen 3:5-17, 1 Johannes 1:5 – 2:2 

 
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 toerekenen, 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. 
[Ps.51:3, 143:2; 1Joh.2:1; Rom.8:1; Mt.6:14] 

  
Kernpunten bij de preek ‘Het hart van de omgang met God’ 

1. Een vergeten woord 
• De catechismus als middel om (ook) jongeren te leren bidden 
• In de weergave van de vijfde bede ontbreekt een woordje!  
• ‘Schuld’ is een even dagelijks en reëel thema als ‘brood’ 
• De noodzaak van bijbels schuldbesef en het ontbreken ervan in onze huidige 

(ook kerkelijke) cultuur 
2. Een beleden schuld 

• Het gebed wijst ons een (uit)weg met onze schuld! 
• Gaat het ons om de vergeving of om de relatie?! 
• God vergeeft, maar handhaaft ook het recht: Golgotha. 
• Ook als kind van God kun je niet zonder dagelijkse genade voor God bestaan 
• Beleden schuld is bij God vergeven schuld. En ónbeleden schuld…? 

3. Een gegeven voorbeeld 
• Wie moet een voorbeeld nemen aan wie?  
• Kun je (vergeving van) onze schuld en (vergeving van) de schuld van onze 

naaste wel met elkaar vergelijken? De les van de gelijkenis in Matth.18:21-35 
• Gaat het om de bereidheid alleen? 
• Ook hier geldt: het gaat om de relatie, vergeving sluit recht en vergelding niet 

uit. 
• ‘Hoe zwaarder de situatie, hoe groter het belang van gerechtigheid’ 
• Opnieuw het woordje ‘ons’… 

 
Om verder over na te denken  

1. Een leerzaam boek: Nico van der Voet, ‘Altijd vergeven? Over schuld en 
vergeving tussen mensen’ 

2. Reageer op de stelling: ‘Omdat er in de gemeente weinig zonden worden 
beleden, worden er in de gemeente ook weinig zonden vergeven’.  
 

Fijn als je je antwoorden wilt delen: ajmensink@hervormdelburg.nl!  
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