
Meer dan de engelen (Hebr. 2:9,10,18) 

Na de dienst – om vast te houden 

 Hoe leren we om Gods wil te doen?  
 Is er iets mis met het doen van onze eigen wil? 
 In welke situaties moest u zichzelf verloochenen om Gods wil te 

doen? 
 Hoe kunnen we er aan bijdragen dat ook anderen de wil van de 

Heere doen? 
 Op welke momenten in uw leven heeft u Gods leiding ervaren? Hoe 

wist u dat het Gods leiding was? 
 Wat heeft Jezus’ gebed in Getsémané ‘Maar laat niet Mijn wil, maar 

de Uwe geschiede’ (Luk. 22:42) u te zeggen? 
 De catechismus noemt de engelen als voorbeeld. Hoe kom je dat 

voorbeeld op het spoor? 
 
 
Om bij stil te staan 
 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
 

Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, 
die eeuwig is. 

(Weerklank 441) 
 
Om verder te lezen: 
 
NGB 12 
Johannes Calvijn, Institutie boek 3 Hoofdstuk 20, par. 43 
 
   

Schriftlezingen: Psalm 103:1-5, 17-22 en Matthéüs 7:18-29 

 
Voor de dienst – om erin te komen 
 Hoe weten wij wat God wil? 
 Wat merk je vandaag van de engelen? 

 
 
 
 

 

Hand-out bij de preek over Zondag 49  
van de Heidelbergse Catechismus 
 
Zo 21 aug. 2022, 9.30 uur, NK, Hardinxveld-Giessendam 
Zo 11 sept.2022, 18.00 uur, OK, Hardinxveld-Giessendam 

 

Zondag 49 
 

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. 
 
Versie W. Verboom  
 
Zondag 49 
Vraag 124 
Wat bidden we met de woorden ‘Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook 
op de aarde’? 
Antwoord 
Geef dat wij en alle mensen niet doen wat we zelf willen, maar wat U wilt. 
Laat ieder de taak die U aan ons geeft net zo gewillig en getrouw verrichten 
als de engelen in de hemel doen.  
 
(De Heidelbergse Catechismus, een eigentijdse weergave, Zoetermeer 2007) 



 
In de dienst – om er bij te blijven 

 
 
 
 

In de dienst – om erbij te blijven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thema: Uw wil geschiede 
 
Inleiding 
11 september  

Betekenis 
Het gaat niet allereerst om Gods voorzienigheid 

Voor de kinderen 
1. Wanneer doe je Gods wil? 
 
 
2. Welke geboden worden er genoemd? 
 
 
3.  Waarom is het zo belangrijk om te luisteren naar een 
Bijbelverhaal? 
 
 
4. Als je een belangrijke keuze moet maken in je leven, op welke 
manier kun je dan weten wat God van jou wil? 
 
 
5. Zouden engelen vandaag nog op aarde werken? 
 
 
 
6. Welke Bijbelse geschiedenissen gaan over engelen? Ken jij er 3?  
 
 
 
7. Wat kunnen we van engelen leren? 
 
 
 

 

 
 
 
Gods geboden (Matth. 7:21,24, Matth. 22:37-39, 2 Tim. 3:16) 

Gods leiding en onze afhankelijkheid (Jer. 29:11) 

Consequentie 
Ik doe vooral mijn eigen wil 

Bekering (Luk. 22:42) 

Gezindheid om Gods wil te doen (Psalm 119: 47 berijmd) 

Zelfverloochening (Matth. 16: 24,25, 1 Petr. 4:18, Joh. 4:34) 
 
 
Voorbeeld 
De hemel (Hebr. 10: 23) 

Engelen als voorbeeld? (Hebr. 1:14, Psalm 103:20,21) 


