
Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ – Elburg 6 december 2020 
Schriftlezingen: Markus 9:20-24; Hebreeën 11:1-6 
 
Zondag 7 
Vraag 20: Worden dan alle mensen weer door Christus behouden, zoals zij in Adam verloren 
zijn? 
Antwoord: Nee, maar alleen degenen die in Hem door een oprecht geloof worden ingelijfd 
en al Zijn weldaden aannemen.  
[Mt.7:14, 22:14; Mk.16:16; Joh.1:12, 3:16,18,36; Jes.53:11; Ps.2:2; Rom.3:22, 11:20; Hebr.4:3, 5:9, 10:39; 11:6] 

 
Vraag 21:  Wat is een oprecht geloof? 
Antwoord: Een oprecht geloof is niet alleen een stellig weten of kennen waardoor ik alles 
voor waar houd wat God in Zijn Woord ons geopenbaard heeft, maar ook een vast 
vertrouwen, dat de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen 
anderen, maar ook mij vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en gelukzaligheid 
door God geschonken zijn, uit louter genade, alleen omwille van Christus’ verdienste. 
[Jak.2:19; Hebr.11:1,7; Rom.4:18-21, 10:10; Ef.3:12; Hebr.4:16; Jak.1:6; Gal.5:22; Mt.16:17; 2Kor.4:13; Joh.6:29; Ef.2:8; 
Fil.1:19; Hand.16:14; Rom.1:16,17, 3:24, 5:19, 10:17; 1Kor.1:21; Hand.10:44, 16:14; Gal.2:16, 3:11; Hebr.10:10,38] 

 
Vraag 22: Wat is dan voor een christen nodig te geloven? 
Antwoord: Alles wat ons in het Evangelie beloofd wordt, dat is wat de artikelen van ons 
algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof ons in een hoofdsom leren. 
[Joh.20:31; Mt.28:19; Mk.1:15] 

 
Vraag 23: Hoe luiden die artikelen? 
Antwoord: (hier geeft de catechismus de 12 artikelen van de Apostolische 
Geloofsbelijdenis weer). 
 
Kernpunten bij de preek   
Het geloof is de reactie op het Zichzelf bekend maken van God en is een erkenning van 
Zijn geloofwaardigheid. Daarom is het geloof een geschenk: het wordt door Woord en 
Geest in ons gewekt (vanuit onszelf houden we Hem immers voor een Leugenaar).  
Het geloof in de geloofwaardige God uit zich in vertrouwen en gehoorzaamheid: wat het 
zwaarste is, moet het zwaarste wegen. Gods Woord geeft de doorslag tegenover alle 
andere stemmen en overwegingen, tegenover alles wat we waarnemen en voelen. 
‘Kennen’ en ‘vertrouwen’ zijn de beide hoofdbestanddelen van het geloof. Zonder kennis 
is er geen vertrouwen mogelijk, en kennis zonder vertrouwen blijft ongeloof.  
Een waar geloof: dit betreft in de eerste plaats het object (voorwerp) van het geloof, 
namelijk dat het de waarheid gelooft en niets anders. In de tweede plaats is een waar 
geloof een geloof dat uit de werken blijkt (brief van Jakobus). In zekere zin kent de 
catechismus de discussie over oprechtheid en authenticiteit van het geloof niet (die 
discussie is van later datum, o.a. uit de Romantiek! Het kan je ook in de problemen 
brengen als je voortdurend afvraagt of je geloof wel oprecht is!). 
Het geloof is geen ‘ding’ en zeker geen ‘hebbeding’ dat je krijgen of hebben kunt, waaraan 
je je kunt vasthouden of waarvan je kunt getuigen. Het geloof heeft en is niets anders dan 
het vertrouwend zien op de Heere. Een groot geloof is een geloof dat groot van Hem denkt, 
maar kan intussen nog steeds met ongelovigheid worstelen.  
 
 
       



Om verder over na te denken 
1. Eigenlijk is geloven heel eenvoudig. Waarom?  
2. Ervaar jij zelf geloof ook als heel eenvoudig? Waarom (niet)? 
3. Wat vind je van deze uitspraak van Luther: ‘Soms ervaar ik wat ik geloof, soms 

ervaar ik niet wat ik geloof, soms ervaar ik het tegenovergestelde van wat ik 
geloof’.  

4. Waarom mogen we de Heere heel dankbaar zijn dat het geloof geen prestatie van 
ons moet zijn, maar dat het een gave van de Heilige Geest is? 

 
Zoals altijd: reacties zijn welkom op ajmensink@hervormdelburg.nl en  
06-12266947. 
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