Schriftlezing: Matth. 7:13-29, Rom. 7:13-8:6, Tekst:
Matth. 6:10, Thema: HC49
Zingen: Ps. 1:1 en 2, Gez. 5:1 en 4, Ps. 119:1, 80 en
84, Ps. 103:9 en 11, Ps. 143:10
Hoofdpunten van de preek
Jezus leert ons naar God toe bidden: Zijn wil is mijn
wet.
Het gebed [v&a124]
Wat wordt bedoeld met de wil van God? Er zijn twee
mogelijkheden.
We kunnen denken aan Gods wil (‘plan’) met ons/ de
wereld. Bijbels gebed: niet mijn wil, maar Uw wil…
In dit volmaakte gebed leert Jezus ons bidden om
het gezag van Gods wet in ons leven.
Na de heiliging van Gods Naam en het koningschap
van de Vader, gaat het om Zijn koninkrijkswet.
We bidden om gehoorzaamheid. Persoonlijk, maar
ook brede: de samenleving.
Eigen wil [a124a]
Bidden om gehoorzaamheid is vragen om de
verloochening van onze eigen wil. Die is hardnekkig,
verdorven en gedomineerd door de Boze.
Jezus volgen kan alleen wanneer we onszelf
verloochenen. Een strijd, die we alleen in strijden
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in Christus kracht en door Zijn Geest.
We bidden dit ook voor de wereld. Geef dat wij en
alle mensen… Gods wil is heilzaam voor iedereen.
God wil [a124b]
Jezus leert ons bidden dat Gods wil zal geschieden,
dát het werkelijk zal gebeuren in ons leven.
We bidden om de gehoorzaamheid die we bij de
Heere volmaakt zien: Hij leefde om Gods wil te
doen. De Geest van Christus leert ons niet anders!
Gods wil is geen nieuwe slavernij, maar kinderlijk
vertrouwen en overgave aan de Vader. Zijn wil is
goed.
Gewillig [a124c-d]
We bidden dat Gods wil op aarde net zo wordt
uitgevoerd als in de hemel.
Engelen, onze medeschepselen, dienen als
voorbeeld. Engelen zijn Gods trouwe dienaren die
24/7/365 gewillig en trouw Gods bevelen uitvoeren.
We bidden om dezelfde gewilligheid én trouw in ons
be-roeping. Ons dagelijks werk of het ambt dat we
dragen wil een roeping van God zijn.
God geeft daarvoor de gaven, de middelen, de
mogelijkheden… om Zijn Koninkrijk te dienen en Zijn
Naam te eren.

