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Vraag 44: Wat bid jy met die eerste drie bedes? 

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families. 

Vertel vir mekaar van ‘n geleentheid waar God se wil vir jou moeilik was om te aanvaar. Hoekom? 
Indien jy tot berusting gekom het, hoe het jy dit reggekry? 

RUS 

Gebruik weereens die Ons Vader vir persoonlike nadenke of as openingsgebed (in jou eie woorde), 
maar fokus net op die eerste drie bedes: “Ons Vader in die hemel, laat u Naam geheilig word. Laat u 
koninkryk kom. Laat u wil hier op aarde uitgevoer word soos in die hemel.” (NLV) 

HOOR 

1. Wat bid jy met die eerste drie bedes in die Ons Vader – Matteus 6:9-10? 

2. Lees my antwoord en oordink dit. 

Dat ons U reg sal ken. Dat U ons deur u Woord en Gees sal regeer. Dat almal hulle 
eie wil prysgee. Ek bid dat almal U sal heilig, roem en prys in al u werke. Ek bid dat 
almal hulle hoe langer hoe meer aan u koningsheerskappy sal onderwerp. Ek bid dat 
almal u wil sonder teëpratery sal gehoorsaam, want u wil alleen is goed. 

3. Ons fokus net op die derde bede oor God se wil. Lees die verhaal van Jesus se gebed in 
Getsemane in Matteus 26:36-46. Wat tref jou? 

4. Lees my beskrywing van Jesus se worsteling met God se wil. Hoe help dit jou om die gebed om 
God se wil beter te verstaan? 

Jesus lê sy eie wil neer in gebed al kos dit Hom die kruisdood In die eerste deel van die Ons Vader bid 
ons dat God bó alles belangrik sal wees. Jesus wys vir ons hoe dit werk toe Hy in Getsemane bid vir 
krag om God se wil te doen. Hy was baie ontsteld en benoud en het met sy gesig plat teen die grond 
gebid dat hierdie lydensbeker van Hom weggeneem sal word. “Doen nogtans nie soos Ék wil nie, 
maar soos Ú wil.” Drie keer het Hy só gebid tot Hy vrede gekry het om God se wil te doen, al sou dit 
Hom die kruisdood kos. 

5. Lees die Heidelbergse Kategismus 124 se antwoord op die derde bede sowel as die 
Skrifverwysings. 

Antwoord: Laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Dit is: Gee dat ons en alle 
mense ons eie wil prysgee (Matt 16:24; Tit 2:11-12) om aan u wil, wat alleen goed is, sonder enige 
teëpratery gehoorsaam te wees (Luk 22:42; Ef 5:10; Rom 12:2), sodat elkeen sy amp en beroep net 
so gewillig en getrou kan beoefen en uitvoer (1 Kor 7:24) soos die engele in die hemel (Ps 103:20-
21). 

6. Hoe help die Kategismus jou om die derde bede beter te verstaan? 

LEEF 

Laat iemand afsluit deur die hele Ons Vader te bid in sy of haar eie woorde. 
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Vir Dieper Delwers 

1. Lees Heidelbergse Kategismus 122 en 123 en dink na oor die eerste twee bedes van die Ons 
Vader. 

122 Vraag: Wat is die eerste bede? 

Antwoord: Laat u Naam geheilig word. Dit is: Gee allereers dat ons U reg ken (a) en dat ons U heilig, 
roem en prys in al u werke waarin u almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en 
waarheid so skitter (b). Gee verder dat ons ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke daarop sal rig 
dat u Naam nie om ons ontwil gelaster nie, maar geëer en geprys word (c). 

(a) Joh 17:3; Jer 9:24; 31:33, 34; Matt 16:17; Jak 1:5; Ps 119:105. (b) Ps 119:137; Luk 1:46, 47, 68, 69; 
Rom 11:33. (c) Ps 71:8;115:1. 

123 Vraag: Wat is die tweede bede? 

Antwoord: Laat u koninkryk kom. Dit is: Regeer ons so deur u Woord en Gees dat ons ons hoe langer 
hoe meer aan U onderwerp (a). Bewaar u kerk en laat dit groei (b). Vernietig die werke van die 
duiwel, elke mag wat teen U opstaan, en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige Woord bedink 
word (c), totdat die volkomenheid van u ryk kom (d), waarin U alles in almal sal wees (e). 

(a) Ps 143:10; 119:5; Matt 6:33. (b) Ps 51:20; 112:6. (c) 1 Joh 3:8; Rom 16:20. (d) Op 22:20; Rom 
8:22, 23. (e) 1 Kor 15:28. 


