Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ – zondag 26
Elburg, 1 oktober 2017
Schriftlezing: Mattheüs 28 : 16-20
Zondag 26
Vraag 69: Hoe wordt u in de heilige Doop eraan herinnerd en ervan verzekerd, dat het
enige offer van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt?
Antwoord: Op deze wijze, dat Christus dit uiterlijk waterbad heeft ingesteld en daarbij
heeft beloofd, dat ik even zeker met Zijn bloed en Geest van de onreinheid van mijn ziel,
dat is van al mijn zonden gereinigd ben, als ik uiterlijk met het water, dat de onreinheid
van het lichaam pleegt weg te nemen, gewassen ben.
Vraag 70: Wat betekent dit: met het bloed en de Geest van Christus gewassen te zijn?
Antwoord: Het wil zeggen, van God – uit genade – vergeving van zonden te hebben
omwille van het bloed van Christus, dat Hij in Zijn offer aan het kruis voor ons vergoten
heeft. Verder ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot leden van Christus geheiligd te
zijn, opdat wij hoe langer hoe meer aan de zonden afsterven en een godzalig en
onberispelijk leven leiden.
Vraag 71: Waar heeft Christus ons beloofd, dat Hij ons even zeker met Zijn bloed en Geest
wil wassen, als wij met het doopwater gewassen worden?
Antwoord: Bij de instelling van de Doop, die aldus luidt: Gaat heen, onderwijst alle
volken en doopt hen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
[Matth.28:19]. En: Wie geloven zal en gedoopt zal worden, die zal zalig worden. Maar wie
niet geloven zal, die zal veroordeeld worden [Marc.16:16]. Deze belofte wordt herhaald
waar de Schrift de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing van de zonden
noemt.
Kernpunten bij de preek
 In zondag 26 t/m 30 wordt uitgewerkt wat in zondag 25 over beide sacramenten
is beleden. We moeten de betekenis van (en dus ook de manier waarop we
omgaan met) de beide sacramenten goed bij elkaar houden.
 De doop is een gebeurtenis waarin God Zelf aan ons handelt, Zelf iets aan ons
verklaart.
 Kern van deze verklaring is dat “het offer van Christus, aan het kruis volbracht,
ons ten goede komt”. Dit krijgt diepte als je van jezelf weet dat je een verloren
zondaar bent die vanuit jezelf nooit in de hemel zou kunnen komen.
 Daarom gebruikt de Bijbel het woord ‘dopen’: wij worden ergens in gedompeld,
met alle gevolgen van dien: in de drie Namen van God (Vader, Zoon, Heilige
Geest).
 Let erop dat de geloofstaal die hier gesproken wordt, vol is van troost en
zekerheid! De doop wordt ons door de Heere tot troost en zekerheid gegeven!
Om verder over na te denken
1. Wat heeft je in deze dienst aan het denken gezet met betrekking tot je eigen
doop?
2. De doop heeft te maken met troost en zekerheid. Op welke manier wil de Heilige
Geest ons, door middel van de doop, tot die troost en zekerheid brengen?
Wil je je antwoorden delen? Graag! Welkom op ajmensink@hervormdelburg.nl

