
Zondag 51 
 
Ter voorbereiding: 

- Lees zondag 51 door en zoek de verwijsteksten op. 
 
Vragen: 

1. De vijfde bede vraagt om vergeving. Dat vraagt alleen iemand die schuldig is. Daarom 
is dit gebed bidden ook een schuldbelijdenis. Welke woorden gebruikt de 
catechismus om die schuldbelijdenis uit te spreken (noem vier dingen)? 

2. Wat is volgens jou vergeving? Hoe zou je dat in je eigen woorden uitleggen? 
3. Kan God ons vergeven zonder dat wij onze schuld belijden? 
4. De catechismus spreekt over “het bloed van Christus”. Waarom is dat nodig? 

Waarom kan God niet zonder dat bloed vergeven? 
5. De catechismus zegt: “niet toerekenen”. Wat betekent dat? 
6. Is het voor een kind van de Heere ook nog nodig om dit gebed te bidden? Zo iemand 

mag toch weten dat zijn of haar schuld voor altijd vergeven is in Christus? 
7. Calvijn noemde de vijfde bede een gevaarlijk gebed. Hij bedoelde daarmee de 

tweede helft van het gebed: “gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.” Kun jij 
uitleggen waarom hij dat zo noemde? 

8. Lees Mattheüs 6:15. Is Gods vergeving afhankelijk van onze vergeving aan mensen? 
9. Is er om elkaar als mensen te kunnen vergeven altijd schuldbelijdenis nodig? 

 
Verdieping: 
Lees de vraag uit de Catechismus van Genève (1545, Calvijn) over de tweede helft van de 
vijfde bede. Wat leer je van dit antwoord?  
 
Catechismus van Genève 
285. Predikant: Wanneer je vraagt, dat Hij ons vergeeft zoals wij hen vergeven die zich schuldig 
hebben gemaakt tegenover ons, bedoel je dan dat wij door mensen te vergeven vergeving van 
Hem verdienen? 
Kind: Nee, niet. Want dan zou de vergeving niet meer uit genade zijn en zou zij niet gegrond zijn in de 
genoegdoening welke gelegen is in de dood van Jezus Christus, zoals het moet zijn. Maar wanneer 
wij, door het onrecht dat ons is aangedaan te vergeten, Zijn mildheid en vergevingsgezindheid 
navolgen en wij daardoor tonen Zijn kinderen te zijn, geeft Hij ons dit teken om ons er zekerheid over 
te geven. En anderzijds maakt Hij ons kenbaar, dat wij in Zijn oordeel slechts grote strengheid en 
volstrekte onverbiddelijkheid hebben te verwachten, als wij niet gemakkelijk bereid zijn om te 
vergeven en genade te betonen aan hen die tegenover ons schuldig staan. 

 


