Zondag 52
Zondag 52 gaat over de zesde bede.
Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de
boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid , in der eeuwigheid. Amen.
Lees de tekst van Zondag 52.
Vraag 127 :

Welke is de zesde bede ?

Antw

Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de
boze. Dat is :Dewijl wij van onszelf alzo zwak zijn,
dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan,
en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld
en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten,
zo wil ons toch staande houden en sterken door de
kracht van Uw Heilige Geest, opdat wij in deze
geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterken
wederstand doen, totdat wij eindelijk ten enenmale
de overhand behouden.

:

Moeilijke woorden !
verzoeking
=
dewijl
=
wederstand doen
=
de overhand behouden=

verleiden om verkeerde dingen te doen
omdat
tegenstand bieden
de overwinning behalen

Vraag 128 :

Hoe besluit gij uw gebed ?

Antw

Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid , in der eeuwigheid.
Dat is : Zulks alles bidden wij van U, daarom, dat Gij,
als onze Koning en aller dingen machtig, ons alles
goeds te geven de wil en het vermogen hebt, en dat

alles, opdat daardoor, niet wij, maar Uw heilige
Naam eeuwiglijk geprezen worde.
Vraag 129 :

Wat beduidt het woordeken : Amen ?

Antw

Amen wil zeggen : het zal waar en zeker zijn.
Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord,
dan ik in mijn hart gevoel, dat ik zulks van Hem
begeer.

:

Moeilijk woord !
beduidt

=

betekent

Zondag 52
Je ziet Zondag 52 nog een keer.
Nu is de tekst van Zondag 52 makkelijker geschreven.
Vraag 127 :

Welke is de zesde bede ?

Antw

De zesde bede is : leid ons niet in verzoeking, maar
verlos ons van de boze.
Waarom bidden wij deze bede ?
Omdat wij zwakke mensen zijn en moeten strijden
tegen drie vijanden van de Kerk van God.
Deze drie doodsvijanden zijn : de duivel, de wereld
en ons zondige hart. Ons zondige hart wordt ook wel
genoemd ons zondige vlees.
Deze drie vijanden houden niet op om ons tot zonde
te verleiden.
In deze bede wordt gevraagd, of de Heere ons Zijn
Heilige Geest wil geven om staande te blijven.
Het betekent : Heere, leid ons niet in verzoeking.
Heere, help ons om niet te zondigen tegen U, maar
geef ons kracht om tegen de drie grote vijanden te
strijden.
Gods kinderen zullen, in Gods kracht, overwinnen,
omdat de Heere Jezus de grote Overwinnaar is.

:

Vraag 128 :

Hoe besluit u uw gebed ?

Antw

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid in der eeuwigheid.
Wat betekenen deze woorden ?
In de catechismus zegt een kind van God : Wij
geloven dat God ons kan zegenen.
Wij geloven dat God, de machtigste Koning, ons alles
kan geven , wat goed voor ons is. Hij is machtig
om te geven wat wij nodig hebben.
Als wij bidden en krijgen wat we gevraagd hebben,
moeten wij God daarvoor danken. Niet onze naam,

:

maar Gods heilige Naam moet geprezen worden.
Vraag 129 :

Wat betekent het woord : Amen ?

Antw

Amen betekent : Het zal waar en zeker zijn.
In de catechismus bedoelt een kind van God :
Heere, mijn gebed is door U verhoord. Ook al voel ik
dat niet altijd zo goed in mijn hart. Maar ik geloof
het wel.
Als iemand bidt door het echte geloof, verhoort de
Heere zijn gebed. Dan geeft de Heere wat nodig
en goed is.

:

Vragen en opdrachten !
Over welke bede gaat het in Zondag 52 ?
________________________________________________________
Schrijf deze bede op
________________________________________________________
________________________________________________________
Eerst lezen ! ( het gaat over vraag en antwoord 127 )
Daarna antwoord geven op de vragen .
De laatste bede van het volmaakte gebed is :
Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze
We gaan eerst over het woord verzoeking denken.
Wat betekent het woord : verzoeken ?
Verzoeken betekent : verleiden om zondige dingen te doen.
Iemand kan tegen jou zeggen : ga je mee naar de disco ? Dat is een
verzoeking. Wat moet jij zeggen ? Jij moet zeggen : nee, ik ga niet
mee. Maar als je wel meegaat, zondig je. Die ander probeert jou te
verleiden en je gaat mee.
Het kan ook anders. Bijvoorbeeld : je ouders waarschuwen jou,dat je
niet mee mag met een jongen of meisje naar plaatsen waar gezondigd
wordt. De jongen of het meisje praat met jou. Het lijkt je toch wel
mooi om mee te gaan. Fout. Door de vraag om mee te gaan,kom je in
verzoeking. Een verzoeking is gevaarlijk. Daarom is het gebed zo
nodig : Leid ons niet in verzoeking.
In de Bijbel staat de geschiedenis over Jozef. In het leven van Jozef
kwam een erge verzoeking.
Lees wat er gebeurde !
Zoek op : Genesis 39:1-9.
Geef antwoord op de vragen.
Vragen !
Bij wie werkte Jozef in huis ?
_______________________________________________________

Deed hij zijn werk goed ?
ja O
nee O
Wie hielp Jozef ? ( vers 2 )
________________________________________________________
Wat vroeg de vrouw van Potifar op een keer aan Jozef ? ( vers 7 )
________________________________________________________
De vrouw vroeg wat de duivel wilde. De duivel wil dat we tegen God
zondigen. De vrouw wilde Jozef verleiden om te zondigen tegen het
zevende gebod .
Wat is het zevende gebod ?
________________________________________________________
Was dit een verzoeking voor Jozef ?
nee O
ja O
Deed Jozef wat de vrouw vroeg ?
nee O
ja O
Wat zei Jozef tegen de vrouw ? ( vers 9b )
________________________________________________________
________________________________________________________
Jozef leefde dicht bij de Heere.
Als je dichtbij de Heere leeft, is je gebed : Leid ons niet in
verzoeking, mar verlos ons van de boze.
Jozef kreeg kracht van de Heere om staande te blijven.
Weet je wat wij nodig hebben ?
We hebben verlossing van het boze nodig, dat in ons hart woont.
Dat staat duidelijk in de catechismus.
Hoe kunnen we van het boze verlost worden ?

Door het werk van de Heere Jezus.
Toen de Heere Jezus op aarde was, kwam de duivel om de Heere
Jezus te verzoeken. Maar de Heere Jezus bleef staande, in eigen kracht
en heeft de duivel verslagen.
Lees : Mattheüs 4:1-11.
In dit gedeelte lees je hoe de duivel de Heere Jezus wilde verzoeken
en wat de Heere Jezus iedere keer zei. Denk er goed over na.
We gaan teksten in de Bijbel opzoeken waarin staat waar het boze
vandaan komt en hoe we ervan verlost kunnen worden.
Zoek de teksten op en geef antwoord op de vragen !
Zoek op : Mattheüs 12:35
Wat wordt er in deze tekst over het boze gezegd ?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Zoek op : Galaten 1:4
Waar moeten wij uitgetrokken worden ?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Zoek op : Johannes 17:5
Wat heeft de Heere Jezus gebeden voor Zijn kinderen ?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Wat zegt de leerling uit de catechismus ?
Hij zegt : Heere, ik moet strijden tegen de verzoekingen, mar ik ben
zo zwak. Ik heb de hulp van de Heilige Geest nodig om te strijden
tegen alle verzoekingen. Als U mij niet helpt, verlies ik de strijd. Dan
winnen de vijanden het.
Wie zijn die vijanden ?

De catechismus leert ons wie die vijanden zijn. In de catechismus
worden die vijanden :doodsvijanden genoemd. Dat zijn dus erge
vijanden. Als we naar die vijanden luisteren en blijven luisteren,
sterven we zonder God en hebben geen vrede met Hem gekregen.
De namen van de drie doodsvijanden zijn :
de duivel
de wereld
ons eigen vlees ( ons zondige hart )
Van die vijanden moeten we verlost worden.
Dat is mogelijk, door een werk van God.
Daarom moeten we blijven vragen : Leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Vragen !
Wat betekent het woord : verzoeking ?
________________________________________________________
Wanneer kun je in verzoeking komen.
Noem voorbeelden.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Zijn wij in eigen kracht sterk, om tegen verzoekingen te strijden ?
nee O
ja O
Wie hebben we nodig, om tegen verzoekingen te strijden ?
________________________________________________________
In de catechismus staan de namen van drie doodsvijanden.
Schrijf de namen op
:________________________________________________________
________________________________________________________

Wat gebeurt er als we naar die vijanden luisteren en blijven luisteren ?
________________________________________________________
We gaan nadenken over de drie doodsvijanden, waar de leerling uit de
catechismus over spreekt : De duivel, de wereld en ons eigen vlees.
( ons boze hart )
vijand : de duivel.
De duivel probeert altijd te verleiden tot zonde. Daar is hij in het
paradijs al mee begonnen.
Vraag !
Wie heeft de duivel verleid in het paradijs ?
________________________________________________________
Wat is er toen gebeurd ?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
De Heere Jezus leert dat we zonder Hem niets kunnen doen. Dus ook
niet tegen verzoekingen strijden.
Zoek op : Johannes 15:5b
Wat staat er ?
________________________________________________________
De duivel is de grote vijand van God. Hij wil dat mensen zondigen
tegen God. Daarom komt hij met verleidingen. Hij wil niet dat er
mensen bekeerd worden.
De duivel wil niet dat we tot de Heere vluchten en alle hulp van Hem
verwachten.
De duivel wil niet dat we in de Bijbel lezen, over de Heere en Zijn
dienst praten, bidden en denken aan God.
De duivel fluistert in je hart dat je nog veel te jong bent, om aan je
hart en je zaligheid te denken.
De duivel wil dat je zonder de Heere leeft. Maar de duivel is een grote
leugenaar. Luister niet naar hem, maar vraag om een nieuw hart.

Vraag om de kracht van de Heilige Geest om tegen de duivel te
strijden.
Vragen !
Wat is de eerste vijand, de duivel ,een gevaarlijke vijand. Waarom ?
________________________________________________________
________________________________________________________
Wat probeert de duivel ?
________________________________________________________
Wil de duivel dat we aan de Heere denken ?_____________________
Wat heb je nodig om tegen de duivel te strijden ?
________________________________________________________
Wat moeten we altijd bidden ?
________________________________________________________
Nu gaan we aan de tweede vijand denken, waar de catechismus over
de leert. Het is : de wereld.
De duivel gebruikt veel dingen uit de wereld voor zijn boze plannen.
Wat zijn dingen uit de wereld ? Bijvoorbeeld : geld. De duivel wil
graag dat we veel aan geld denken en niet aan de Heere Jezus. De
duivel gebruikt ook slechte boeken, slechte dingen op internet. Hij wil
dat we daar druk mee zijn, dan denken we niet aan de Heere.
De duivel wil dat ons hart vol is met de dingen van de wereld. Weet je
waarom ? Omdat er dan geen plaats voor de Heere is in ons hart.
Wat is de tweede vijand ook een gevaarlijke vijand.
Wat moeten we altijd bidden ?
________________________________________________________
Vragen !
Wat is de tweede vijand, waar de leerling uit de catechismus over
spreekt ?_________________________________________________
Wat zijn bijvoorbeeld dingen uit de wereld ?

Wanneer is er geen plaats voor de Heere in ons hart ?
________________________________________________________
________________________________________________________
Wanneer is er wel plaats voor de Heere in ons hart ?
________________________________________________________
________________________________________________________
De tweede vijand, de wereld, is ook een gevaarlijke vijand.
Wat moeten we altijd bidden ?
________________________________________________________
Nu gaan we aan de derde vijand denken waar de leerling uit de
catechismus over spreekt.
De derde vijand is : ons eigen vlees. ( ons boze hart )
Omdat we een boos en zondig hart hebben, luisteren we naar de duivel
en doen dingen van de wereld.
We verlangen naar dingen die niet van de Heere zijn.
Komen die zonden uit ons boze hart ? Dan moet er iets met ons hart
gebeuren, anders is het niet goed. Ons hart moet nieuw worden.
Als ons hart nieuw gemaakt wordt, door de kracht van de Heilige
Geest, worden de drie doodsvijanden echt vijanden van ons.
Dan willen we tegen die vijanden vechten, net als de leerling uit de
catechismus. De leerling uit de catechismus zegt hoe vechten alleen
mogelijk is. Hoe ? Biddend.
De leerling vraagt : Wil ons toch sterk maken, door de kracht van Uw
Heilige Geest. Anders verliezen we de strijd.
Gelukkig is God sterker dan de drie doodsvijanden. Hij zorgt ervoor
dat Zijn kinderen zullen overwinnen in de kracht van Christus
opstanding. Omdat Christus overwonnen heeft, zullen Zijn kinderen
ook overwinnen. Christus en Zijn kinderen horen bij elkaar.
Wat is het een groot wonder, om een kind van God te zijn. Net als de
leerling uit de catechismus. De leerling spreekt over het werk van God
in zijn hart. De Heere gaat nog door met Zijn werk.
Vraag biddend of de Heere, door de kracht van de Heilige Geest, ook
in jouw hart werkt. Anders ben je niet gelukkig en kun je de drie
doodsvijanden niet de baas.

Alleen kinderen van God zijn gelukkige mensen. Die komen in de
hemel, bij de Heere. In de hemel is geen zonde meer.
In de hemel wordt niet meer gebeden : Leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze. In de hemel is geen verzoeking meer.
Daar moet niet meer gestreden worden met de drie doodsvijanden. In
de hemel wordt een overwinningslied gezongen. Het lied van de grote
Overwinnaar, de Heere Jezus.
Vragen !
Wat is de derde grote vijand, waartegen gestreden moet worden ?
________________________________________________________
Wat zijn dingen van de wereld, waar soms veel aan gedacht wordt ?
________________________________________________________
________________________________________________________
Wanneer worden de drie doodsvijanden echt vijanden van ons ?
________________________________________________________
Wie heeft de leerling uit de catechismus nodig om tegen de drie
doodsvijanden te strijden ?
________________________________________________________
Wie is de grote Overwinnaar ?________________________________
Kent de leerling uit de catechismus de grote Overwinnaar ?
ja O
nee O
Moeten Gods kinderen in de hemel ook nog strijden tegen de duivel,
de wereld en hun boze hart ?_________________________________
Waarom niet ?____________________________________________
Wat wordt er in de hemel gezongen ?
________________________________________________________

Het volgende stukje gaat over vraag en antwoord 128.
Lees het nog een keer.
Vraag en antwoord 128 gaat over het eind van het gebed.
Het eind van het gebed gaat over Gods Koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid.
Het gaat dus niet over een koning op aarde, maar over een hemelse
Koning, Die een hemels Koninkrijk heeft.
De leerling uit de catechismus zegt : Heere, U bent onze Koning.
De Heere is Koning van de leerling en van al Gods kinderen.
Dat het Koninkrijk van de Heere is, kunnen we in de Bijbel en de
catechismus lezen.
In het Oude en Nieuwe Testament wordt er over Gods Koninkrijk
gesproken.
Zoek op, lees en geef antwoord op de vraag.
Zoek op : 1 Kronieken 29:11 en 12
Wat zegt David in deze teksten over Gods Koninkrijk ?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
In de psalmen zingt David over Gods Koninkrijk.
Zoek op, lees en geef antwoord op de vragen.
Zoek op : Psalm 103 : 19
Waar heeft de Heere Zijn troon ?
_______________________________________________________
Waar heerst Gods Koninkrijk over ?
________________________________________________________

In antwoord 128 staat dat God de wil heeft om alles goeds te geven.
( Wat God wil, geeft Hij )
Dus, bij Hem moeten we zijn om alles te vragen.
Dat deed David ook.
Zoek op, lees en geef antwoord op de vragen.
Zoek op : Psalm 115:3
Waar woont God ?
________________________________________________________
Wat geeft Hij ?
________________________________________________________
( Wat Hem behaagt betekent dat God geeft wat Hij wil. Zijn wil is
altijd goed. Zijn wil staan bovenaan, niet onze wil )
God is een almachtige God. Daarom kan God al het goede geven.
Hij regeert over alle dingen.
Zoek op, lees en geef antwoord op de vragen.
Zoek op :Psalm 89:14
Wat staat er over Gods macht in dit vers ?
________________________________________________________
Wat staat er over Gods handen in dit vers ?
(Gods handen betekent ook Gods macht.)
________________________________________________________
De leerling uit de catechismus heeft het niet over zijn naam, maar over
de Naam van God, Die moet geprezen worden.
Zoek op, lees en geef antwoord op de vragen.
Zoek op : Psalm 115:1
Welke Naam moet er geprezen worden ?________________________
Welke naam niet ?_________________________________________

Het volgende stukje gaat over vraag en antwoord 129.
( Lees het nog een keer )
Amen betekent : het zal waar en zeker zijn.
De bidder uit de catechismus heeft het Onze Vader in het geloof
gebeden. Nu komt het rijke woord : Amen. Het betekent : Heere, wat
ik aan U gevraagd heb in mijn gebed, zult U verhoren. Want U
verhoort het gelovig gebed. Ik kan op U vertrouwen. Dat is vast en
zeker waar. Amen.
Een gelovige bidder heeft door het werk van de Heilige Geest geleerd
wat hij bidden moet. Zo’n gebed komt van God. Als een gelovige
bidder zijn gebed uitspreekt met Gods eigen woorden, mag hij
vertrouwen op verhoring. Dat staat in de laatste zin van de
catechismus.
Laten we nog eens terug denken aan de discipelen van de Heere Jezus.
Wat hebben ze op een keer gevraagd aan hun Meester ? Ze hebben
gevraagd : Heere, leer ons bidden.
Met deze vraag moeten ook wij tot de Heere Jezus gaan en vragen of
Hij ons wil leren bidden. Zoals de Heere Jezus het de bidder uit de
catechismus geleerd heeft, kan en wil de Heere het ook jou leren.
Amen ! Het zal waar en zeker zijn.
Vragen !
Wat betekent het woord Amen ?
________________________________________________________
Is gebedverhoring waar en zeker omdat de mens goed kan bidden, of
omdat de Heere de Getrouwe is ?
________________________________________________________
Krijgen we alles wat we aan de Heere vragen, of alleen de dingen die
naar de wil van de Heere zijn ?
________________________________________________________

Leer de volgende vragen en antwoorden uit je hoofd !
Vraag 1
Antw

Wat is de zesde bede ?
Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht de heerlijkheid
in der eeuwigheid. Amen.

Vraag 2 Waar vraagt de bidder om ?
Antw
De bidder vraagt om bewaring tegen de vijanden
Vraag 3
Antw

Wie zijn de drie grote vijanden ?
De duivel, de wereld en ons boze hart

Vraag 4
Antw

Hoe zwak zijn wij ?
We kunnen van onszelf geen ogenblik bestaan

Vraag 5
Antw

Wie is de grote Overwinnaar van Gods Koninkrijk ?
De Heere Jezus

Vraag 6
Antw

Wie zijn onderdanen van Gods Koninkrijk ?
Gods kinderen

Vraag 7
Antw

Wat betekent het woord : Amen ?
Amen betekent : het zal waar en zeker zijn

