
Zondag 47 
 
Ter voorbereiding: 

- Lees zondag 47 door en zoek de verwijsteksten op. 
 
Vragen: 

1. Het Onze Vader begint met drie beden die op God gericht zijn. Waarom zou dat zo 
zijn? Hoe is dat in je eigen gebed? 

2. De eerste bede gaat over de Naam van de Heere. God draagt heel veel namen in de 
Bijbel. Welke namen van God ken jij? Wat betekenen deze namen? 

3. De vorige vraag werd ook gesteld ter voorbereiding op het derde gebod. Lees het 
derde gebod nog eens door. Wat hebben dit gebod en de eerste bede met elkaar te 
maken? 

4. Het gebed vraagt om heiliging van Gods Naam. Wat is heiligheid volgens jou? Hoe 
kun je een naam heiligen? 

5. Het valt op dat antwoord 122 begint met het recht kennen van God. Waarom zou dat 
zijn? Ken jij de Heere “recht” (= op de goede manier)? 

6. Wij moeten Gods Naam “heiligen, roemen en prijzen in al Gods werken”. De 
catechismus noemt daarbij zes deugden van God. Welke deugden zijn dat? Kun jij 
voorbeelden bedenken van werken van God, waarin je deze deugden terugziet? Loof 
en prijs je Hem daar ook voor? 

7. De catechismus zegt dat heel ons leven gericht moet zijn op de Naam van God, ook 
als het gaat om andere mensen. Hoe doe je dat nu concreet? Beantwoord jouw leven 
ook aan dit doel? 

 
Verdieping: 
Hieronder vind je een artikel uit de Kleine Westminster Catechismus (1647) en een gedeelte 
uit de Catechismus van Genève (Calvijn, 1545) over de eerste bede. Lees dit eens rustig door. 
Wat staat er precies? Wat leer je ervan als je het naast deze catechismuszondag legt? 
 
Kleine Westminster Catechismus 
Vraag 101: Waar bidden we om in de eerste bede? 
Antwoord: In de eerste bede, ‘Uw Naam worde geheiligd’, bidden we dat God ons en anderen in staat 
zal stellen om Hem te verheerlijken in alles waardoor Hij Zichzelf bekendmaakt en dat Hij alle dingen 
zo zal besturen dat het zal uitlopen op Zijn eer. 
 

Catechismus van Genève 
266. Predikant: Verklaar nu de eerste bede. 
Kind: De naam God is de benaming van Hem, waarmee Hij onder de mensen geëerd wordt. Wij 
wensen dus, dat Zijn eer verhoogd wordt overal en in alle dingen. 
 
267. Predikant: Bedoel je, dat Zijn eer kan toenemen of verminderen? 
Kind: Op zichzelf niet. Maar het wil zeggen, dat wij hopen dat Gods eer geopenbaard wordt zoals het 
Hem toekomt; en dat al Gods werken, wat Hij ook doet, zo glorieus aan het licht zullen treden als zij 
zijn, en in die mate dat Hij op allerlei manieren wordt verheerlijkt. 


