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| Brengt U ons veilig bij U thuis
“Verlos ons van de boze… Want van U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid.”
zondag 18 september 2022

Heidelbergse Catechismus
Vraag 126 Wat is de zesde bede?
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de
boze. Dat wil zeggen: omdat wij uit onszelf zo zwak zijn,
dat wij geen ogenblik staande zouden kunnen blijven, en
omdat bovendien onze doodsvijanden, de duivel, de
wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te
vechten, wil ons toch door de kracht van uw Heilige Geest
overeind houden en sterken, opdat wij in deze geestelijke
strijd niet bezwijken, maar altijd krachtig weerstand
bieden, totdat wij uiteindelijk volkomen de overhand
krijgen.
Vraag 127 Hoe besluit u uw gebed?
Want van U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Dat wil zeggen: dit alles bidden wij U, omdat
Gij als onze koning, die de macht over alles bezit, zowel
de wil als het vermogen hebt ons alle goeds te geven; en
dit alles opdat daardoor niet ons, maar uw heilige naam
eeuwig lof wordt toegebracht.

Leven met God gaat niet vanzelf. Je moet erop
verdacht zijn dat dat bedreigd wordt. Dus… bidden!

Gevaar onderweg
De HC heeft goed begrepen wat God in de Bijbel zegt:
deze wereld is geen neutraal terrein. De werkelijkheid
is meer dan wat wij zien. Die onzichtbare
werkelijkheid is niet onschuldig. Paulus zegt in
Efeziërs 6: ‘Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar
tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van
de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen’.

Satan probeert op allerlei manieren Gods werk te
saboteren. Daarom richt hij zich op ons die Jezus
willen volgen. Hij probeert ons te verleiden tot zonde,
zodat we God niet vereren, geen getuige meer zijn van
zijn genade. Dat dus God niet geëerd wordt en er zo
min mogelijk gelovigen bij komen.

Gevecht onderweg
Verzoeking komt nooit van God. Daar zit de duivel
achter. Jakobus 1,13: ‘Wie in verleiding komt, moet niet
beweren: ‘Die verleiding komt van God.’ Want God stelt
niemand aan verleiding bloot, zoals Hij zelf ook niet door
iets slechts in verleiding kan worden gebracht’. Je leest wel
in de Bijbel dat God mensen beproeft. Dat is iets
anders. Beproeven is testen, kijken hoe het in iemands
hart is.

Maar… de Heer geeft ons zijn wapens in handen (vgl.
Efeziërs 6). Een van de wapens, het zwaard, is Gods
Woord: maak Gods woorden je eigen! Ook het gebed
is een belangrijk (geheim) wapen: een beroep op
God in de strijd doe je nooit tevergeefs.

Opgelucht onderweg
Deze geestelijke strijd is te winnen. Jezus verwijst ons
die op Hem vertrouwen door naar zijn Vader. Op Hem
doen we nooit tevergeefs een beroep. Dat blijkt o.a. uit
het slot van het Onze Vader: ‘Want van U is het
koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid’.
Dat is een passend slot van het Onze Vader. Je vindt
deze aanbiddende woorden voor God ook op andere
plaatsen in de Bijbel (vgl. in 1 Kronieken 29,10-13 en
Openbaring 5,13).

Jakobus schrijft positief over hoe beproevingen
kunnen uitpakken. ‘Het moet u tot grote blijdschap
stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen
ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef
wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid’. Door in die
verzoekingen terecht te komen, en daar niet aan toe te
geven maar ze in Gods kracht te overwinnen, wordt je
geloof sterker!

God werd mens om ons uit de macht van Satan te
bevrijden. Jezus kwam zogezegd in het hol van de
leeuw. Hij werd belast met onze zonden en stierf. Maar
zijn opstanding betekende de overwinning op de dood,
de zonde en de duivel. Jezus is overwinnaar! Daarom
vind je gehoor als je je vertrouwen op Hem stelt en in
zijn naam tot de Vader bidt om redding en
bescherming. Ook daarom is het zo’n passend slot:

God beproeft, maar Hij verleidt niet! Verleiding is echt
gevaarlijk. Dat wil ons laten zondigen, met alle
schadelijke gevolgen van dien, - tot oneer van God en
schade voor jezelf en je omgeving. Als de Here Jezus
ons dus leert bidden ‘Leid ons niet in verzoeking, maar
verlos ons van de boze’, wijst Hij ons de weg om in die
verzoekingen staande te blijven.

van Ú is het koninkrijk…
- niet van Satan, niet van ons;

Satan heeft ook handlangers. De catechismus noemt
de wereld en ons eigen vlees. Een gevaarlijke coalitie.

van Ú is de kracht…
- niet van Satan, niet van ons;
van Ú is de heerlijkheid…
- niet van Satan, niet van ons.

