
Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ – zondag 49 
Elburg, 19 mei 2019 
Schriftlezingen: Lukas 22:39-46 en Romeinen 12:1-5 

 
Zondag 49 
Vraag 124:  Wat is de derde bede?  

Antwoord: Uw wil geschiede op de aarde zoals in de hemel. Dat wil zeggen: geef dat wij 
en alle mensen onze eigen wil prijsgeven en Uw wil, die alleen goed is, zonder enig 
tegenspreken gehoorzamen; opdat aldus ieder zijn opdracht en roeping even gewillig en 
getrouw mag vervullen als de engelen in de hemel. 
[Matth.16:24; Tit.2:11,12; Luk.22:42; Ef.5:10; Rom.12:2; 1Kor.7:24; Ps.103:20,21] 

  
Kernpunten bij de preek:  

• Bij de vele vragen die we bij dit regeltje uit het Onze Vader hebben, is het belangrijk 
om een onderscheid te maken tussen Gods geopenbaarde wil en Gods verborgen 
wil: 

o Geopenbaarde wil = Zijn geboden, wet (zowel in OT als NT): vraagt van ons 
gehoorzaamheid 

o Verborgen wil = Zijn leiding van ons leven en deze wereld: vraagt van ons 
vertrouwen (zie zondag 10) 

• Bij ‘Uw wil geschiede’ gaat het in de eerste plaats om Gods geopenbaarde wil (De 
Engelse vertaling luidt: Thy will be done, ‘Uw wil worde gedaan’) 

• Deze bede ligt dus in het verlengde van de vorige twee beden, is er een toespitsing 
van. 

• Met ‘opdracht en roeping’ legt de catechismus de nadruk op het gewone dagelijkse 
leven en werken. 

• Let erop dat we over Gods wil spreken in het kader van het gebed, de relatie met 
God! In het gebed 

o Worden we eenswillend met God (zoals Jezus in Gethsemané), zie zondag 1 
over de Heilige Geest Die mij gewillig en bereid maakt; 

o Sneuvelt onze eigen wil (=onze verkeerde en onbekeerde wil); 
o Leert de Heere ons Zijn weg bij het maken van keuzes, ‘Wat zou Vader 

willen?’ 
o Vinden wij rust en overgave in Gods onbegrepen wegen, Zijn verborgen wil 
o Wordt ons verlangen gevoed naar Gods toekomst waarin alles zal 

overeenstemmen met Gods wil. 
 
Om verder over na te denken  

1. Welke ervaringen heb jij met het gebed ‘Uw wil geschiede’?  
2. In het bekende lied ‘Wat de toekomst brengen moge’ staat het regeltje: ‘Zie, 

ik vraag U niet: Waarom?’ Hoe verhoudt deze regel zich tot Psalm 22:1? Mag 
je wel of niet ‘waarom’ vragen? Wat is beter? 

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