
Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ – zondag 20      Elburg, 30 oktober 2022 
Schriftlezing: Romeinen 5:1-11  
 
Zondag 20 
Vraag 53: Wat gelooft u over de Heilige Geest?  

Antwoord: Ten eerste dat Hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is.  
Ten tweede dat Hij ook mij gegeven is om mij door een oprecht geloof deel te laten hebben aan 
Christus en al Zijn weldaden, mij te troosten en eeuwig bij mij te blijven. 
[1Joh.5:7, Gen.1:2, 1Kor.3:16, 6:19, Hand.5:3,4, Gal.4:6, Mt.28:19,20, 2Kor.1:22, Ef.1:13, Gal.3:14, 1Pet.1:2, 1Kor.6:17, 
Joh.15:26, Hand.9:31, Joh.14:16, 1Pet.4:14] 

 
Kernpunten bij de preek 

• We lezen de hele catechismus als uitleg en uitwerking van antwoord 1 over de enige troost 
in leven en in sterven. Het gaat over de concrete betekenis van het geloof in God in ons 
dagelijkse, onzekere leven. In antwoord 1 kwam ook de Heilige Geest al ter sprake! 

• In de Romeinenbrief wordt veel over de Heilige Geest gesproken. Vooral in hoofdstuk 8, 
maar ook op andere plekken. Hieruit leren we niet zozeer Wie de Heilige Geest is, maar 
vooral wat Hij doet. De taal van de hele brief is de taal van iemand die door de Heilige Geest 
spreekt, gelooft en leeft. 

• Voor ons is het vaak een lastige vraag hoe de Heilige Geest zich verhoudt tot het gevoel. Is 
dat hetzelfde? Cruciaal is dat de Geest op Christus gericht is. Hij stort de liefde van Christus 
in onze harten uit – over gevoel gesproken! Met een geloof dat Christus niet als inhoud en 
fundament heeft, bedroeven wij de Heilige Geest. 

• De catechismus heeft het 38 keer over de Heilige Geest: voorbeeld van een heel leven door 
de Geest! 

• De Heilige Geest is God – niemand minder dan God Zelf wil in ons wonen en werken. Wat 
de Vader en de Zoon willen, wil ook de Heilige Geest. De kerk belijdt de Godheid van de 
Heilige Geest tegenover bijv. de Jehova’s getuigen die de Geest een kracht noemen, en geen 
persoon. 

• In de relatie die de Heilige Geest tussen de Heere Jezus en ons hart sticht, werkt Hij dat op 
drie manieren uit: geloof – liefde – hoop. Over die hoop lezen we in Romeinen 5 uitvoerig: 
de Heilige Geest leert ons met het gebrek (verdrukking) te leven, in de vaste hoop op de 
eeuwige vervulling van al Gods beloften. De enige troost! 

• Wat doen wij met de belofte van de Heilige Geest? 
. 

Om verder over na te denken  
1. Ben jij verlegen om de Heilige Geest? Waarom wel/niet? 
2. Is het werk van de Heilige Geest moeilijk en ingewikkeld, of eigenlijk heel eenvoudig? Kun 

je dat toelichten? 
3. Hoe merk je bij anderen dat de Heilige Geest in hen woont en werkt? En bij jezelf? 

 
Fijn als je je antwoorden en gedachten wilt delen: 06-12266947 of ajmensink@hervormdelburg.nl  
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