Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ – zondag 32
Elburg, 28 januari 2018
Schriftlezingen: Johannes 15:1-8 en Romeinen 6:1-4
Zondag 32
Vraag 86: Aangezien wij uit al onze ellende zonder enige verdienste van onze kant alleen
uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen?
Antwoord: Omdat Christus, nadat Hij ons met Zijn bloed gekocht en bevrijd heeft, ons
ook door Zijn Heilige Geest tot Zijn beeld vernieuwt, opdat wij God met heel ons leven
dankbaarheid zouden bewijzen voor Zijn weldaden en Hij door ons geprezen wordt.
Verder, opdat ieder voor zichzelf door de vruchten verzekerd zal zijn van zijn geloof; en
onze naaste door onze godvruchtige levenswandel ook voor Christus gewonnen wordt.
Vraag 87: Kunnen dan degenen die in hun goddeloos, ondankbaar leven voortgaan en zich
niet tot God bekeren, niet zalig worden?
Antwoord: Volstrekt niet, want de Schrift zegt dat gen ontuchtpleger, geen
afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rover, of zo iemand
het rijk van God beërven zal [1 Kor. 6:9; Ef.5:5-6]. .
Kernpunten bij de preek
De gemeente in Rome vraagt: ‘Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt?’
(6:1).
‘Genade’ is niet versmald tot de vergeving van onze zonden door Jezus Christus.
Bij Gods genadewerk hoort evenzeer het vernieuwende werk van de Heilige Geest.
‘De Heilige Geest wil ons toeëigenen wat we in Christus hebben, namelijk 1) de
afwassing van onze zonden en 2) de dagelijkse vernieuwing van ons leven’
(Doopformulier).
Er is dus een tweevoudige genade, en hier opent zich het rijke werk van de Heilige Geest!
Daarmee wordt de vernieuwing van ons leven weggehaald uit de sfeer van
tegenprestaties, punten scoren en het wettische ‘moeten’.
Het is dan ook vloeken als je zegt het eigendom van Christus te zijn, maar niet naar de
stem van Christus luistert en ‘goddeloos, ondankbaar leeft’. Dan schiet je ook compleet
langs de drie accenten in antwoord 86, dat een vernieuwd leven tot Gods eer is, tot jouw
versterking en om je naaste voor Christus te winnen.
Het werk van de Heilige Geest draagt een drievoudige vrucht:
- Het is tot eer van God als Hij in ons Zijn beeld weer terug gaat zien.
- We worden versterkt in het geloof als we ervaren dat het leven door de Heilige
Geest goed en zegenrijk is, vele malen beter dan wanneer we ons laten leiden
door ons eigen hart en vlees.
- Onze naaste krijgt via ons het beeld van Christus te zien, om er zo achter te
komen wat hij mist in een leven zonder Hem. Hoe brengen we dit in praktijk? De
preek sluit af met een actuele Elburger kwestie.
Om verder over na te denken (en op te reageren: ajmensink@hervormdelburg.nl)
1. Is ‘goede werken doen’ nu een kwestie van moeten, of niet? Hoe zie jij dat?
2. Wat betekent het dat je het werk van Christus en het werk van de Heilige Geest
niet van elkaar kunt losmaken?
3. Wat is een bijbelse, christelijke reactie/opstelling in de kwestie waarmee de
preek afsloot?

