Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ – zondag 33 (2)
Elburg, 11 maart 2018
Schriftlezing: Galaten 5 : 13-26
Zondag 33
Vraag 88: Uit hoeveel stukken bestaat de oprechte bekering van de mens?
Antwoord: Uit twee stukken: de afsterving van de oude mens en de opstanding van de
nieuwe mens.
[Rom.6:4-6; Ef. 4:22-24; Kol. 3:5-10; 1 Kor.5:7]

Vraag 89: Wat is de afsterving van de oude mens?
Antwoord: Het is een innig berouw dat wij God door onze zonden vertoornd hebben, en
die zonden hoe langer hoe meer haten en ontvluchten.
[Rom.8:13, Joël 2:13]

Vraag 90: Wat is de opstanding van de nieuwe mens?
Antwoord: Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstig en liefdevol
verlangen om naar de wil van God alle goede werken te verrichten.
[Rom.5:1, 14, 17; Jes.57:15; Rom.6:10, 11; Gal.2:20]

Vraag 91: Maar wat zijn goede werken?
Antwoord: Alleen die uit een oprecht geloof, volgens de Wet van God, tot Zijn eer
geschieden, en niet die op ons eigen goeddunken of menselijke voorschriften gegrond
zijn.
[Rom.14:23; I Sam.15:22; Ef.2:10; I Kor.10:31;, Deut.12:32; Ezech.20:18, 19; Jes.29:13; Matth.15:9]

Kernpunten bij de preek
 Een brandende vraag: hoe leef je goed? Zijn daar lijstjes voor? Dat zou wel
makkelijk zijn. Er wordt zo verschillend over gedacht, ook in de gemeente!
 Ook de islam is druk bezig met ‘goede werken’: zijn christenen en moslims het
daar met elkaar over eens? ‘In het evangelie is gehoorzaamheid gevolg van
vergeving; in de islam is vergeving het gevolg van gehoorzaamheid’ (Gert-Jan
Segers).
 Het leven van de bekering kent twee kanten: afsterving van de oude mens, de
opstanding van de nieuwe mens. Niet alleen bezig zijn met afsterven/kruisigen
van de oude mens (dan krijg je een negatieve, krampachtige godsdienst waarin
het vooral draait om wat je ‘niet mag’). De vraag naar de goede werken is juist
een vraag naar het positieve leven met de Heere!
 Want leven naar het vlees is een leven waarmee je jezelf in de nesten werkt, waar
je Gods vrede niet op ervaart, waarmee je Hem en je naaste tekort doet. ‘Wij
amuseren ons kapot’ (Neil Postman, 1985). De Heilige Geest verlost je uit deze
slavernij (zondag 1) en leert je het leven in de geestelijke vrijheid en liefde.
 Geen lijstjes dus, maar principes die bij al onze keuzes de doorslag geven:
o Uit een oprecht geloof. Zonder geloof in Christus word je leven wettisch of
wetteloos. Betekent ook: niet om te verdienen maar te dienen.
o In overeenstemming met de wet/het Woord van God, en niet gebaseerd op
eigen inzichten en meningen.
o Tot Gods eer: niet uit eigenbelang.
 Het geheim van dit leven: de liefde!
 Nadenken over zo’n leven brengt je op de knieën: gebed om de Heilige Geest
(Psalm 119)

z.o.z.
Om verder over na te denken (en op te reageren: ajmensink@hervormdelburg.nl)
1. ‘Heb God lief en doe dan wat je wilt’, zei Augustinus. Is dit niet wat te makkelijk
gezegd?
2. Het ging in de preek een aantal keren over de islam. Tegen moslims zeggen wij
dat goede werken je niet zalig maken. Maar moslims vinden dat christenen veel te
laks zijn met goede werken (in het Midden-Oosten denkt men bij christendom
aan het verloederde ‘christelijke’ Westen met zijn vrije moraal). Wat zou je
hierover tegen een moslim zeggen?
3. Als je een keuze moet maken, en er staat niet (duidelijk) iets over in de Bijbel, hoe
weet je dan wat de wil van God is en wat je moet kiezen?

