
Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus – Elburg, 29 mei 2022  
Schriftlezing: Efeze 4 : 1-16  
 
Zondag 19(a) 
Vraag 50: Waarom wordt daaraan toegevoegd: zittend aan de rechterhand van God?  

Antwoord: Omdat Christus is opgevaren naar de hemel om Zich daar het Hoofd van Zijn 
kerk te betonen, door Wie de Vader alle dingen regeert. [Ef.1:20-23, Kol.1:18, Mat.28:18, Joh.5:22]  

Vraag 51: Welk nut heeft deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus voor ons? 
Antwoord: Ten eerste dat Hij door Zijn Heilige Geest in ons, Zijn leden, de hemelse gaven 
uitstort. Vervolgens dat Hij ons met Zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart.  

[Hand.2:33, Ef.4:8, Ps.2:9, Ps.110:1,2, Joh.10:28] 
 

Kernpunten bij de preek ‘Body care’ 
• Jezus zit na de Hemelvaart aan de rechterhand van Zijn Vader: een plaats van eer 

maar ook van regering. De Vader heeft aan Zijn Zoon de regering van hemel en 
aarde toevertrouwd. 

• Het verschil tussen de wereld en de kerk zit ‘m in het wel/niet erkennen en 
gehoorzamen van Zijn regering.  

• Hoe denken we over de gemeente? ‘Lichaam van Christus’ – dat lichaam heeft 
ledematen > leden.  

• Het Hoofd regeert het lichaam en draagt er zorg voor:  
1) met gaven door de Heilige Geest: 

o (de prediking van) het rijke Godswoord > groeizaam en gezond voedsel 
o de ambten en gaven > gericht op het functioneren als één lichaam 
o troost, bekering, vernieuwing, volharding etc. 
o Door dit alles laat de Heilige Geest de gemeente ‘toegroeien naar het Hoofd’! 

2) door bescherming tegen wat de gezondheid van de gemeente bedreigt: 
o Met het Woord van de waarheid beschermt en wapent Hij ons tegen 

dwaling en leugen; 
o Met de Geest van de volharding beschermt en wapent Hij ons tegen afval en 

opgeven. Ook de gemeenschap der heiligen is hiertegen een effectief 
middel. 

• Zolang de kerk niet hoofdeloos is, is zij ook niet hopeloos.   
 

Om over door te praten of te denken 
1. Wat betekent het voor jouw mening over de gemeente dat zij ‘lichaam van 

Christus’ is? En voor jouw plek in de gemeente? 
2. Welke gevaren bedreigen de gemeente anno nu? Hoe bewaart en beschut de 

Heere Jezus ons tegen die gevaren? 
Voor antwoorden, reacties en (persoonlijke) vragen: app/bel 06-12266947 of mail 
ajmensink@hervormdelburg.nl  
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