Schriftlezing: Luk. 11:5-13, 18:9-14, Rom. 8:18-27,
Tekst: Rom. 8:26 en 27, Thema: HC45
Zingen: Ps. 66:8 en 10, Ps. 116:1, Gez. 5:1 en 10,
Ps. 145:5 en 6, Ps. 141:2

De HC maakt ons óók bewust van onszelf, zoals de
tollenaar in de tempel zijn onwaardigheid beseft
(Luk. 18). Wie zijn wij, zondaren, dat God ons zou
kunnen en willen aanhoren?

Hoofdpunten van de preek
De HC geeft de christen tenslotte gebedsonderwijs.
Wijze en praktische leiding voor ons gebedsleven.

De enige reden waarom God ons verhoort ligt in de
voorbede van Jezus Christus. We hebben een
Hogepriester die de hemel is binnengegaan met Zijn
bloed (Heb. 4:14-16).

Waarom we bidden [45.116]
De HC leert ons dat God de reden is waarom we
bidden. Niet onze vreugde, vragen of behoefte, maar
God staat centraal.

Wat we bidden [45.118-119
Meesterlijk geeft de HC leiding aan ons
gebedsleven. Alleen de vraag al: Wat heeft God ons
bevolen van Hem te bidden.

Ook in ons gebedsleven moeten we bekeerd worden
van onszelf. God verlost ons, om Zijn kind te zijn. Hij
wil de omgang herstellen zoals die er was bij de
schepping.

Bidden is Gods bevelen gehoorzamen. Het is naar
Zijn wil dat alles wat we geestelijk of lichamelijk
nodig hebben van Hem verwachten.

De Heilige Geest zorgt voor de praktijk in ons leven.
Hij bidt in ons zoals het behoort en pleit voor de
heiligen naar Gods wil. #bidden naar God toe.

Dat komt rechtstreeks uit Jezus’ gebedsonderwijs,
het Onze Vader. Daarin krijgen onze ‘behoeften’ hun
plaats toebedeeld, tussen de Vader en Zijn macht.

Hoe we bidden [45.117]
God is genadig. Niemand hoeft Hem gunstig te
stemmen. Er kunnen wel dingen zijn, waardoor de
Heere ons niet wil horen.

Als kind van de Vader mag je alles vragen (Fil. 4:6),
maar het antwoord van de Vader wordt bepaald door
Zijn Naam, Koninkrijk en wil.

De HC wil ons bewust leren bidden. Beseffend tot
Wie we naderen: God. Hij is heilig en verheven en is
in Christus ons zeer nabij.
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