
Zondag 46 
 
Ter voorbereiding: 

- Lees zondag 46 door en zoek de verwijsteksten op. 
 
Vragen: 

1. Deze zondag gaat over de aanhef van het gebed. Denk eerst eens na over je eigen 
gebeden. Welke aanhef gebruik jij meestal in je gebed? Met welke Naam spreek je 
God aan? Waarom is het belangrijk om daarover na te denken? 

2. Jezus leert ons de Vadernaam te gebruiken. Toch hoor je deze Naam van God niet 
veel noemen in de gebeden in onze kerken. Hoe zou dat komen? Gebruik jij deze 
Naam in je gebed? 

3. Mag je het Onze Vader bidden als je onbekeerd bent? 
4. Denk eens na over de Vadernaam. Wat betekent het volgens jou om God Vader te 

noemen? Aan welke dingen denk jij bij een vader? En waaraan bij een kind? 
5. Misschien kleurt jouw beeld van je eigen vader je denken over God als Vader. 

Probeer eens na te gaan of dat zo is. Is dat negatief of positief? Welke dingen zegt de 
Bijbel over een goede vader?  

6. Antwoord 120 noemt dat het gebruiken van de Vadernaam twee dingen in ons hart 
legt: “kinderlijke vrees en toevoorzicht tot God”. Wat betekenen die twee dingen? 
Herken je daar iets van in je eigen hart? 

7. Waarom zeggen we volgens de catechismus erbij, “Die in de hemelen zijt” (antwoord 
121)?  

8. Wat leert het jou dat de Heere Jezus deze twee dingen samen in de aanspraak tot 
God noemt: de Vader, in de hemelen? Wat gebeurt er als je één van die twee 
elementen weglaat in je gebed? 

 
Verdieping: 
Het Onze Vader is bedoeld als een modelgebed. We mogen deze bedes gebruiken als een 
voorbeeld voor onze eigen gebeden. Lees daarover de volgende vragen uit de Catechismus 
van Genève (Calvijn, 1545). Wat leer je hiervan voor je eigen gebedsleven? 
 
Catechismus van Genève 
253. Predikant: Laten wij nu over de inhoud van onze gebeden spreken. Kunnen wij alles vragen 
wat in onze gedachten opkomt, of geldt hier een vaste regel voor? 
Kind: Als wij onze eigen invallen zouden volgen, zouden onze gebeden heel slecht geordend zijn. Want 
wij zijn zo onwetend, dat wij niet kunnen beoordelen wat goed is om te vragen. Ook zijn onze 
verlangens zo onbeheerst, dat het een goede zaak is dat wij daaraan niet de vrije teugel laten. 
 
254. Predikant: Wat moet er dan gebeuren? 
Kind: Dat God Zelf het ons leert, omdat Hij weet wat goed voor ons is, en dat Hij ons als het ware bij 
de hand neemt en wij niets anders doen dan volgen. 
 
255. Predikant: Welk onderricht heeft Hij ons hierin gegeven? 
Kind: Door de hele Schrift heen heeft Hij het ons zeer uitvoerig gegeven. Maar om ons beter op een 
vast doel te richten, heeft Hij een vast gebed geschonken, waarin Hij kort alle punten heeft 
samengevat waarvan het ons geoorloofd is en past die te vragen. 


