Zondag 47
Zondag 47 gaat over de eerste bede :
Uw Naam worde geheiligd.
Lees de tekst van Zondag 47
Vraag 122
Antw

:
:

Welke is de eerste bede ?

Uw Naam worde geheiligd.
Dat is : Geef ons eerstelijk, dat wij U recht
kennen , en U in al uw werken, in welke Uw
almachtigheid, wijsheid, goedheid,
gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid
klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen;
daarna ook dat wij al ons leven,gedachten,
woorden en werken, alzo schikken en richten,
dat Uw Naam om onzentwil niet gelasterd,
maar geëerd en geprezen worde.

Moeilijke woorden !
eerstelijk
klaarlijk schijnt
schikken en richten
om onzentwil

=
=
=

=
eerst
duidelijk blijkt
bedenken en doen
door onze schuld

Zondag 47
Je ziet Zondag 47 nog een keer
Nu is de tekst van Zondag 47 makkelijker geschreven.
Vraag 122
Antw

:
:

Welke is de eerste bede ?

Uw Naam worde geheiligd.
Dat is : Geef ons eerst dat wij U echt, met
ons hart, kennen.
Om U echt te kennen, hebben wij het werk
van de Heilige Geest nodig in ons hart.
Als je God leert kennen, leer je Wie Hij is.
Dan leer je dat Hij almachtig,wijs, goed,
rechtvaardig, barmhartig en waar is.
De Heere is het waard dat wij Hem eren,
roemen en prijzen, met onze gedachten,
woorden en daden.
Ook anderen moeten kunnen zien en horen
dat de Naam van God de hoogste plaats
heeft in ons leven.
Als wij verkeerd omgaan met de Naam van God
wordt Gods Naam door onze schuld gelasterd.
( Dan kunnen andere mensen met de Naam van

God spotten door onze schuld.)

Vragen en opdrachten !
Waar gaat het over in Zondag 47 ?
________________________________________________________
Waar moeten we dus aan denken in dit werkboek ?
________________________________________________________
Lees eerst het stukje.
Geef daarna antwoord op de vragen !
( Alle stukjes in dit werkboek horen bij vraag en antwoord 122.
Goed lezen ! )
De eerste bede uit het Onze Vader gaat over de Naam van God.
Er wordt gebeden om het heiligen ( het grootmaken ) van Gods Naam. In ons bidden moet God de hoogste
plaats hebben.
In ons persoonlijk gebed. ( als we alleen bidden )
Voor en na het eten als we ( alleen ) of samen bidden.
In de kerk, op de catechisatie,ja, op alle plaatsen waar gebeden wordt, moet de naam van God, de eer van God,
bovenaan staan.
Als we onbekeerd zijn, bedoelen we de eer van God niet in ons gebed.
Dan vragen wij wat we zelf graag willen hebben.
Ook Gods kinderen ( bekeerde mensen ) bedoelen niet altijd de eer van God. Daarom heeft iedereen onderwijs in
het bidden nodig.
Als de Heilige Geest woorden geeft om te bidden, bedoel je de eer van God. Dan staat de Naam van God
bovenaan.
Vragen !
Wie moet de hoogste plaats hebben in ons gebed ?
________________________________________________________
Wanneer wordt er gebeden ?
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________

Wanneer mag je bidden ?
________________________________________________________
Wat is er nodig om de eer van God te bedoelen in ons gebed ?
________________________________________________________
Weet je nog wat de discipelen aan de Heere Jezus gevraagd hebben over het bidden ?

________________________________________________________
Moet jij dat ook altijd vragen ?
ja
nee

O
O

Lees eerst het stukje.
Geef daarna antwoord op de vragen !
De onderwijzer uit de catechismus vraagt of Hij de Naam van God recht mag leren kennen. Leren kennen zoals
God het bedoelt.
Het is voor ons ook nodig dat we de Naam van God leren kennen met ons hart.
Je kunt de Naam van God wel lezen, maar dan ken je Zijn Naam nog niet met je hart en dat is nodig.
Het is nodig dat de Heilige Geest in ons hart leert Wie God is en wat Zijn Naam betekent.
Wat gebruikt de Heilige Geest om Gods Naam te leren kennen ?
De Bijbel.
God heeft veel namen.
God heeft Eigennamen.
De Eigennamen van God zijn : God ( Elohim ) God ( Adonaï )
Jahwe ( HEERE )
God heeft ook Persoonsnamen.
De persoonsnamen van God zijn : God ( de Vader )
God ( de Zoon )
God ( de Heilige Geest )
God heeft ook Wezensnamen.
Wezensnamen van God leren ons Wie God is.
God is de Almachtige, de Eeuwige, de Alomtegenwoordige ( God is overal ) de Onveranderlijke, de
Rechtvaardige, de Barmhartige.
Als God een mens bekeert, leert Hij God eerst kennen in Zijn Wezensnamen.
Hij leert God kennen als de almachtige God, de eeuwige God, de alomtegenwoordige God, ( God ziet je overal )
de onveranderlijke God, de rechtvaardige God, de barmhartige God.
Vragen !
Als je de Naam van God leest, ken je Zijn Naam dan ook gelijk met je hart ?
ja
O
nee
O
Wie kan er in ons hart leren Wie God is en wat Zijn Naam betekent ?
________________________________________________________
God heeft verschillende namen. Wat zijn Eigennamen van God ?
__________________________________________________________________________________________
______________________
Wat zijn Persoonsnamen van God ?
__________________________________________________________________________________________
______________________
Wat zijn Wezensnamen van God ?
__________________________________________________________________________________________
______________________
In welk Boek maakt God Zich bekend ?
________________________________________________________
Wat moet jij doen ?________________________________________

Wat betekent het dat God een rechtvaardig God is ?
__________________________________________________________________________________________
______________________
Wat betekent het dat God genadig en barmhartige is ?
__________________________________________________________________________________________
______________________
Als je liefde van de Heere in je hart krijgt, Wie kun je dan niet
missen ?
________________________________________________________
Opdracht !
Lees uit de Bijbel : Exodus 34 :4 en 8
Welke Namen van God lees je in dit vers ?
__________________________________________________________________________________________
______________________
Lees uit de Bijbel : Genesis 4:26
Welke Naam werd aangeroepen toen Enos werd geboren ?
________________________________________________________
Lees uit de Bijbel : Lukas 1:49
Wat zegt Maria in haar lofzang over de Naam van God, haar Zaligmaker ?
________________________________________________________
Lees uit de Bijbel : Johannes 12:28
Wat zegt de Heere Jezus in dit vers over de Naam van Zijn Vader ?
__________________________________________________________________________________________
______________________
Lees uit de Bijbel : Lukas 2:14
Wat zingen de engelen over de Naam van God ?
________________________________________________________

Opdracht !
Lees eerst het stukje.
Zoek teksten op in de Bijbel en geef antwoord op de vragen !
In de catechismus staat : Geef ons dat wij U heiligen ( grootmaken ) ,
roemen en prijzen.
Het betekent dat de Heere wil dat Zijn Naam en Zijn werken groot gemaakt zullen worden.
De Heere wil niet dat Zijn Naam ontheiligd zal worden door onze zonden. Wij ontheiligen Zijn Naam als wij
niet over God spreken, niet in Hem geloven, als wij de zonde dienen.
Daarom moeten wij iedere keer aan de Heere vragen :”Geef dat wij U recht kennen. Wil mij leren om Uw Naam
te eren en te prijzen.”
Dat bad David ook.
Hij vroeg aan de Heere :”Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof, de ganse ( hele ) dag met Uw
heerlijkheid. “( Psalm 71:8 )
God wil dat wij Hem in al Zijn werken prijzen.
Wat kun je zien in Gods werken ?
Gods almacht, Gods wijsheid, Gods goedheid, Gods gerechtigheid, Gods barmhartigheid, Gods waarheid.
Dit noem je : deugden van God. Er zijn zes deugden genoemd.
De bidder uit de catechismus vraagt of God hem Zijn deugden wil leren loven en prijzen.
Weet je wie Gods deugden volmaakt konden loven en prijzen ?
Adam en Eva in het paradijs.
Na de zondeval kunnen wij God niet meer volmaakt loven en prijzen in Zijn deugen.

De bidden in de catechismus vraagt :”O, God, mag ik opnieuw leren om U groot te maken, door het werk van de
Heilige Geest in mijn
hart ?”
Vragen !
In de catechismus staat :”Geef dat wij Uw Naam heiligen.
Wat betekent : heiligen ?
________________________________________________________
Wanneer ontheiligen wij de Naam van God ?
__________________________________________________________________________________________
______________________
Schrijf zes deugden van God op.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________
Wie konden Gods deugden volmaakt loven en prijzen ?
________________________________________________________
Waarom kunnen wij Gods deugden niet meer volmaakt prijzen ?
__________________________________________________________________________________________
______________________
Nu volgen er voorbeelden uit de Bijbel waarin de zes deugden van God duidelijk worden.
Lees de aangegeven bijbelgedeelten.
Lees : Psalm 8
In deze psalm gaat het over de deugd van Gods almacht in de schepping.
Wat zegt David in Psalm 8:10 over de Naam van God in de
schepping ?_______________________________________________
________________________________________________________
Lees : Psalm 104:24
In deze psalm gaat het over de deugd van Gods wijsheid.
Wat zegt de psalmdichter over Gods wijsheid in Psalm 104:24 ?
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Lees : Psalm 136
In deze psalm gaat het over de deugd van Gods goedheid.
Hoeveel keer zegt de dichter in deze psalm dat Gods goedertierenheid in der eeuwigheid is
?______________________________________
Lees : Jeremia 23:6
In dit gedeelte gaat het over de deugd van Gods gerechtigheid.
Wat zegt de profeet Jeremia over de deugd van Gods gerechtigheid in Jeremia 23:6?
________________________________________________________
Lees : Lukas 1:54
In dit gedeelte gaat het over de deugd van Gods barmhartigheid.
Wie zingt er over de deugd van Gods barmhartigheid in Lukas 1:54 ?
________________________________________________________
Lees : Psalm 111:7
In deze psalm gaat het over de deugd van Gods waarheid.
Wat zegt de dichter van deze psalm over de deugd van Gods

waarheid ?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Lees eerst het stukje.
Geef daarna antwoord op de vragen !
Wij moeten ook steeds aan de Heere vragen of niet wij de eer krijgen als we iets goed doen, maar de Heere
alleen !
Mensen willen graag als de beste, de sterkste, of de knapste geëerd
worden. Maar dat is zonde.
Niet onze eer, niet onze naam is het belangrijkste, maar de eer en Naam van God.
De bidder uit de catechismus vraagt of hij met zijn gedachten, met zijn woorden en daden de Heere mag
grootmaken. Dat wil de Heere.
Daar is de hulp van de Heilige Geest voor nodig.
In onze eigen kracht kunnen wij dat niet.
Voor alle dingen, die wij zelf niet kunnen, mogen we de Heere aanroepen.
De bidder uit de catechismus is bang dat Gods Naam, door zijn schuld, gelasterd zal worden.
Dat kan.
Door onze zonden lasteren we de Naam van God in onze gedachten, woorden en werken.
Wanneer wordt de Naam van God gelasterd in onze gedachten ?
Bijvoorbeeld als wij denken dat God het niet weet welke verkeerde gedachten wij hebben.
Wij kunnen zondige gedachten hebben en denken : o, dat is niet zo erg, niemand weet het. Pas op. God weet het
wel, want Hij is alwetend. Hij weet ook wat wij denken.
Gods Naam kan ook door onze woorden gelasterd worden.
Dan beledigen wij God.
Als we zonden uitspreken, ontheiligen wij de Naam van God.
We kunnen ook zonden uitspreken waardoor anderen de Naam van God gaan ontheiligen.
De Naam van God kan ook ontheiligd worden door onze zondige daden. Als we bijvoorbeeld in de zonde leven.
Als wij onze naam belangrijker vinden dan de Naam van God, zondigen wij ook.
De bidder uit de catechismus vraagt of anderen Gods Naam mogen gaan prijzen ( grootmaken ) door Gods werk
wat ze in hem zien.
De bidder vraagt :”Heere, bewaar U mijn gedachten. Ik ben een zondig mens, met zondige gedachten. Leer mij
tegen de zonde strijden, door het werk van de Heilige Geest. Alleen door het werk van de Heilige Geest, krijg ik
goede gedachten.
De bidder vraagt :”Heere, mag ik andere mensen jaloers maken op U, net als David ?” David zegt in Psalm 34:4
:”Maakt de Heere met mij groot.”
De bidder uit de catechismus vraagt of andere mensen, in zijn werken die hij doet, mogen zien dat hij de Heere
dient.
Dat noemt de Heere :”Laat uw licht schijnen voor de mensen, dat
zij uw goede werken moge zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. ( Mattheüs 6:16 )
Vragen !
Welke naam is het belangrijkste, de Naam van God, of onze naam ?
________________________________________________________
De bidder uit de catechismus vraagt of hij met zijn gedachten, woorden en werken iets mag doen. Wat wil hij
doen ?
________________________________________________________
Kunnen wij in eigen kracht de Naam van God grootmaken ?
ja
O
nee
O

Welke hulp hebben wij daarvoor nodig ?
________________________________________________________
Kan de Naam van God door onze schuld ontheiligd worden ?
nee
O
ja
O
Wanneer wordt de Naam van God ontheiligd in onze gedachten ?
__________________________________________________________________________________________
______________________
Wanneer wordt de Naam van God ontheiligd door onze zondige woorden ?
__________________________________________________________________________________________
______________________
Wanneer wordt de Naam van God ontheilig door onze zondige
werken ?
__________________________________________________________________________________________
______________________

De bidder uit de catechismus vraagt of hij andere mensen jaloers mag maken op de Heere. Kan dat ?
ja
O
nee
O
Wat zegt David in Psalm 34:4 ?
_______________________________________________________
Hoe kun je aan iemand zien dat hij of zij de Heere liefheeft en dient ?
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Om over na te denken !
Misschien denk je : Ik begrijp het allemaal niet.
Ik kan niet wat de bidder uit de catechismus gebeden heeft.
Luister goed wat de Bijbel leert.
De Bijbel leert dat er een Held is, Die helpen kan en wil. ( Psalm 89:20) Nog meer. Die Held kan jou verlossen
van de zonde.
Wie is Die Held ?
De Heere Jezus.
Vraag of je Die Held mag leren kennen.

Als je niet voorzichtig leeft en met de Naam van God verkeerd omgaat, kan een ander zeggen : Zijn dat
christenen ?
Dan wordt door jouw schuld de Naam van God beledigd.
Waar gaat het om in jouw leven ?
Wat staat er bovenaan in je denken, in je woorden en in alles wat je doet ?
Denk je aan wat jij het belangrijkste vindt, of gaat het om de Naam van God, is dat je doel ?
Weet je wat je leert als God je bekeert ?
Dan leer je dat je het doel mist.
Dan leer je dat je ellendig bent en de Naam van God niet eert en prijst.
Weet je Wie God altijd grootgemaakt heeft ?
De Heere Jezus. ( Johannes 17 )
Wie door het zaligmakend geloof één gemaakt wordt met de Heere Jezus, wie een kind van Hem is, mag
beginnen om met het hart te leren wat het betekent om de Naam van God groot te maken, om Jezus wil.
Vraag om dat grote geluk bij de Heere !

Leer de volgende vragen en antwoorden uit je hoofd !
Vraag 1 Wat is de eerste bede ?
Antw Uw Naam worde geheiligd
Vraag 2 Heeft God net als mensen namen nodig ?
Antw Nee, want niemand is aan God gelijk
Vraag 3 Waarom dragen mensen namen ?
Antw Om hen van elkaar te onderscheiden
Vraag 4 Wat is Gods grootste Naam ?
Antw Jehova of HEERE
Vraag 5 Wat betekent deze Naam ?
Antw De Onveranderlijke, de Ik zal zijn Die Ik zijn zal
Vraag 6 Noem nog enkele namen
Antw De Almachtige, de Allerhoogste, de Alwetende,
Vraag 7 Wat moeten we de Heere doen ?
Antw Heiligen, roemen en prijzen.
Vraag 8 Hoe moet ons leven zijn ?
Antw Ons leven moet zo zijn,dat Zijn Naam om ons niet
gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt.

