
Zondag 48 
 
Ter voorbereiding: 

- Lees zondag 48 door en zoek de verwijsteksten op. 
 
Vragen: 

1. De tweede bede is een gebed voor Gods koninkrijk. Daar gaat het vaak over in de 
kerk. Maar wat is eigenlijk Gods koninkrijk als je dat in je eigen woorden moet 
omschrijven? 

2. God regeert als Koning. Maar waarom lijken we daar soms zo weinig van te zien in 
onze wereld? Hoe komt dat? 

3. We bidden of God Zijn koninkrijk wil laten komen. Is het er dan nog niet? Jezus heeft 
toch al alle macht gekregen? Hoe moeten we dat zien?  

4. De catechismus zegt dat Gods koningschap in ons leven betekent dat wij ons steeds 
meer aan Hem leren onderwerpen. Anders gezegd moeten we Heere Jezus niet 
alleen als Profeet en Priester, maar ook als Koning leren kennen. Herken je daar iets 
van in je eigen leven? 

5. Volgens de catechismus betekent deze bede een gebed om de bewaring en 
vermeerdering van Gods kerk. Wat heeft de kerk met Gods koninkrijk te maken? Is 
dat hetzelfde of toch niet? 

6. Bidden om de vermeerdering (= uitbreiding) van Gods kerk betekent ook dat we daar 
zelf bij ingeschakeld moeten worden. (Hoe) is jouw leven verbonden aan de 
uitbreiding van Gods koninkrijk? 

 
Verdieping: 
Hieronder vind je een gedeelte uit de Catechismus van Genève (Calvijn, 1545) over deze 
tweede bede. Lees dit eens rustig door. Wat staat er precies? Wat leer je ervan als je het 
naast deze catechismuszondag legt? 
 
Catechismus van Genève 
268. Predikant: En de tweede bede? Wat versta je onder het Koninkrijk van God? 
Kind: Het bestaat voornamelijk uit twee onderdelen. Namelijk enerzijds het leiden van de zijnen en het 
regeren door Zijn Geest; en anderzijds het vernietigen en wegvagen van de verworpenen, die zich niet 
willen onderwerpen aan Zijn heerschappij, zodat duidelijk blijkt, dat er geen macht bestaat die de 
Zijne kan weerstaan. 
 
269. Predikant: Waarom bid je ervoor, dat dit Koninkrijk komt? 
Kind: Opdat de Heere van dag tot dat het getal van Zijn gelovigen vermenigvuldigt; en Hij van dag tot 
dag Zijn genadegaven aan hen doet toenemen, tot Hij hen er geheel en al mee vervuld heeft; opdat 
Hij ook meer en meer Zijn waarheid doet oplichten; opdat Hij Zijn gerechtigheid openbaart, waardoor 
satan en de duisternissen van diens rijk tenietgedaan worden, en opdat alle ongerechtigheid 
uitgeroeid en vernietigd wordt. 
 
270. Predikant: Gebeurt dit tegenwoordig al niet? 
Kind: Zeker wel, ten dele. Maar wij verlangen ernaar, dat Zijn Koninkrijk voortdurend groeit en 
voortgestuwd wordt totdat het eindelijk zijn volkomenheid bereikt heeft. En dat zal zijn op de dag des 
oordeels, waarop God alleen zal worden verhoogd en alle schepselen zullen worden vernederd onder 
Zijn grootheid; en tegelijk zal Hij dan alles in allen zijn. 
 


