HET DERDE DEELVAN DE DANKBAARHEID, DIE MEN GOD VOOR DE VERLOSSING SCHULDIG IS
HC 47: 122

Vereenvoudiging

Welke is de eerste bede?

Wat is het eerste wat de Heere Jezus ons leert bidden?

Uw Naam worde geheiligd.

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;

Dat betekent:
-geef dat wij
U op de goede manier mogen kennen
en U heiligen, roemen en prijzen om alles wat U doet.
Want daarin wordt Uw almacht, wijsheid, goedheid,
gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid
duidelijk zichtbaar.

-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.

De eerste bede
1. De woorden van die bede
2. De inhoud van die bede

-Geef ook dat wij
heel ons leven daarop richten
dat Uw Naam door onze gedachten, woorden en daden
niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt.

Gespreksvragen Heidelbergse Catechismus (=HC)
Je kunt enkele of alle vragen nemen als uitgangspunt om de preek te overdenken of te bespreken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Wat betekent de Naam van God of de Naam van de HEERE?
Wat is heiligen? In welke verhouding wordt dit werkwoord gebruikt?
Hoe werd de berg Sinaï geheiligd?
Wat betekent Uw Naam worde geheiligd?
Op welke wijze heeft Mozes de Naam van de HEERE ontheiligd? (Numeri 20)
Leg de volgende zin uit: Mozes deed de zonde van bedrijf en Aäron de zonde van nalatigheid.
Wat is opheffen van de Naam van de HEERE?
Wanneer kun je deze bede tot die van jou maken?
Je mag niet blijven steken in een stukje werkheiligheid. Wat is dat?
Ken jij God?
Wat is het recht kennen van God?
Welke tweedeling kan in Gods werken gemaakt worden?
Wat staat er in Psalm 104:30 en wat betekent dat?
Wanneer is er een innerlijke behoefte om God groot te maken?
Noem enkele berijmde psalmen waarin het roemen en prijzen van God naar voren komt.
Wat betekent: 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. Hoe krijgt dat concreet gestalte in het
leven?
17. Bij de doop heeft God Zijn Naam aan jouw naam verbonden. Wat betekent dat?

Voor de kinderen
De Heidelbergse Catechismus heeft drie (hoofd)stukken. Weet je nog welke?
De preek ging over zondag 47. In welk (hoofd)stuk van de HC staat deze zondag?
Wat is het eerste wat de Heere Jezus ons leert bidden?
Hoe zou jij het vinden als een ander kind spot met jouw naam? Hoe zou de HEERE het vinden als er gespot
wordt met Zijn Naam?
e. Bij jouw Doop heeft de HEERE Zijn Naam met jouw naam verbonden. Wat betekent dat? En wat betekent
dat voor jou?
a.
b.
c.
d.

