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Vraag 191: Waar bidden we om in de tweede bede? 

Antwoord: In de tweede bede, ‘Uw Koninkrijk kome’1, erkennen we dat wij zelf en het hele menselijke 

geslacht van nature in de macht van de zonde en satan zijn.2 We bidden dat het koninkrijk van de zonde en 

satan vernietigd zal worden3, het evangelie over heel de wereld verkondigd wordt4, de Joden tot de zaligheid 

geroepen worden5 en dat de volheid van de heidenen zal ingaan.6 Bovendien bidden we dat God de kerk zal 

voorzien van alle evangeliedienaars en inzettingen die nodig zijn7, haar van ongerechtigheid zal reinigen8 en 

zal zorgen dat ze door de overheid worden ondersteund en in stand gehouden.9 Daarnaast verlangen we dat 

alle inzettingen van Christus - met name de bediening van het Woord en de sacramenten - zuiver bediend 

worden en krachtig toegepast worden in de bekering van degenen die nog in hun zonden zijn, maar ook in 

het bevestigen, troosten, en opbouwen van degenen die al bekeerd zijn.10 We bidden dat Christus hier in 

onze harten zal regeren11 en de tijd van Zijn wederkomst, waarna wij eeuwig met Hem zullen regeren, zal 

bespoedigen.12 Tenslotte vragen we dat Hij in Zijn welbehagen het koninkrijk van Zijn heerschappij zo in heel 

de wereld zal bevestigen dat dit alles op de beste manier verwerkelijkt zal worden.13 
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