
Leerdienst – Zondag 51 

 

Zondag 51 
Vraag 126: Wat is de vijfde bede? 

 
Antwoord: Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat wil 
zeggen: wil ons, arme zondaren, al onze zonden en ook de verdorvenheid die ons altijd 
aankleeft, omwille van het bloed van Christus niet toerekenen, zoals ook wijzelf het als een 
getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat het ons vaste voornemen is onze naaste van 
harte te vergeven. 
 

1. Beleven. In de uitleg leert Zondag 51 te bidden vanuit de gebedshouding van een ‘arme 
zondaar’. Voor sommigen is deze typering (té) vanzelfsprekend, voor anderen vreemd.  
 
Vraag: In Rom.5:8 schrijft de apostel Paulus ‘dat Christus voor ons gestorven is, toen wij 
nog zondaars waren.’ Met andere woorden, een gelovige is nu, verbonden met de Heere 
Jezus, geen ‘zondaar’ meer, maar kind van God. En dat is waar. Waarom leert  Zondag 51 
ons toch om te bidden vanuit deze gebedshouding, als ‘arme zondaren’? 

 
2. Belijden. Door dagelijks de 5e bede te bidden, erkennen en belijden we onze dagelijkse 

schuld voor God. Belijden van zonde(n) is onlosmakelijk verbonden aan vergeving. God 
hecht er aan dat we eerlijk zijn of worden (vgl. Ps.32 & 51). Met het bidden van de 5e 
bede nemen we verantwoordelijkheid voor onze zonden. 
 
Vraag: Kunnen we iets delen met elkaar wat we concreet als zonde(n) zien in ons leven?  
We zondigen in doen en nalaten. Kun je dat laatste concreet maken? 
Is er verschil tussen persoonlijke zonden en collectieve zonden? 

 
3. Vergeving. Zondag 51 maakt verschil tussen concrete zonden en onze ‘verdorvenheid die 

ons altijd aankleeft’. (vgl. Rom.7:26; Gal.5:19-21). Je kunt strijden met die macht van de 
zonde. Je bent voor God niet wie je voor Hem wilt zijn. Integendeel. Soms schaam je je 
voor jezelf. Toch wil God jou er niet op afrekenen, ‘omwille van het bloed van Christus’. 

 
Vraag: Wat houd je tegen om eerlijk in de spiegel te kijken en voor God te zijn wie je 
bent? Kun je helende gevolgen noemen van eerlijk zijn/worden voor God? (vgl.1Joh.1:7) 
Hoe leren we onze kinderen hun zonden te belijden en te vertrouwen op vergeving? 
 

4. Vergeven. Christus leert ons vragen om vergeving, ‘zoals ook wij onze schuldenaren 
vergeven.’ De ander vergeven is een opdracht, maar tegelijk ook een gevolg van Gods 
genade, zegt Zondag 51. ‘zoals ook wijzelf het als een getuigenis van uw genade in ons 
bevinden, dat het ons vaste voornemen is onze naaste van harte te vergeven.’ 
 
Vraag: Lees Luk.23:34. Wat is het geheim van deze bede om vergeving voor anderen? 
Wat betekent zijn vergeving (genade) voor jou in het licht van wie jij bent voor Hem? 
Hoe kan dit jou helpen in een (soms lang) proces vergeven van de ander(en)? 
Iemand kan diep lijden onder wat hem/haar is aangedaan door anderen. Dat moeten we 
niet onderschatten. Wat kunnen wij voor iemand betekenen die (nog) niet kan vergeven?  


