
Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus – Elburg, 1 mei 2022 
Schriftlezing: Kolossensen 3:1-17  
 
Zondag 17 
Vraag 45: Welk nu heeft de opstanding van Christus voor ons?  

Antwoord: Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding de dood overwonnen, om ons in de 
gerechtigheid te laten delen, die Hij door Zijn dood voor ons verworven heeft. [Rom.4:25, 

1Petr.1:3, 1 Kor.15:16] 

Ten tweede worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. [Rom.6:4, Kol.3:1,3, 

Ef.2:5,6] 

Ten derde is de opstanding van Christus voor ons een betrouwbaar onderpand van onze 
eigen opstanding in heerlijkheid. [1Kor.15:20,21] 

 

Kernpunten bij de preek ‘Opgewekt leven’ 
• Wat betekent Pasen voor ons leven hier en nu? Als we het alleen hebben over de 

opstanding van de doden, vluchten we dan niet weg uit het hier en nu? Wat heeft 
ons leven hier en nu dan voor zin? 

• Catechismus behandelt de 12 artikelen voor jongeren. Zo leer je wat je het leven 
met God is. Opvallend in antwoord 45: meervoud (‘wij’ = de gemeente) en stellig 
(‘wij wórden opgewekt’).  

• Het gaat hier over het werk van de Heilige Geest: met Jezus sterven en opstaan. 
Wat op andere plekken bekering en wedergeboorte of heiliging van ons leven wordt 
genoemd (en wat in het derde deel van de catechismus wordt uitgewerkt als het 
leven van de dankbaarheid). Zie bijv. Rom.6:1-11 en Ef.5:14. (wat in de preek niet 
aan de orde komt, is de betekenis van je doop: de doop beeldt het leven met God 
als een leven van ondergaan en opstaan. Van Gods kant een belofte, van onze kant 
een roeping. Gedoopt leven is leven uit en met een gestorven en opgestane Jezus). 

• Mét Jezus opstaan. Los van Jezus lukt je dat niet.  
• Hoe ziet dat nieuwe leven eruit? ‘Met een boekje in een hoekje’? Kolossensen 3: 

wat je boven zoekt, wordt beneden concreet. Van bovenaf denken, van God uit 
denken/kiezen/beslissen. Een christen leeft niet onder een steen. Wie niet met 
Christus is opgewekt, die leeft pas onder een steen.  

• Opgewekt-zijn is geen kwestie van emotie maar van hoop. 
• Opgewekt leven moet je niet idealiseren: het brengt strijd met zich mee. Het is er 

ook niet in één keer.   
• Maak er een gebed van.  

 
Om over door te praten of te denken 

1. Is ‘opgewekt leven’ iets waar je naar verlangt, of wat je voor je uitschuift? Waarom? 
2. Wij wórden opgewekt: wij doen dat niet zelf maar het is het werk van de Heilige 

Geest. Hoe vind je dat? Hoopvol of juist niet? 
3. Als je anno 2022 ‘opgewekt’ leeft, waar botst het dan het meest met de wereld 

waarin je leeft? Hoe ga je daar mee om, en hoe kunnen we in de gemeente (‘wij’!) 
elkaar daar bij helpen?  

 
Voor antwoorden, reacties en (persoonlijke) vragen: app/bel 06-12266947 of mail 
ajmensink@hervormdelburg.nl 


