
Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus’ – zondag 21b     Elburg, 15 januari 2023 
Schriftlezing: 1 Johannes 1:5 – 2:6  
 
Zondag 21 
Vraag 56: Wat gelooft u over de vergeving van de zonden?  

Antwoord: Dat God mij vanwege de genoegdoening door Christus al mijn zonden en ook mijn 
zondige aard, waartegen ik mijn leven lang te strijden heb, niet meer wil gedenken, maar mij uit 
genade de gerechtigheid van Christus wil schenken, opdat ik nimmer in het gericht van God zal 
komen. 
[1Joh.2:2, 1:7; 2Kor.5:9; Rom.7:23-25; Jer.31:34; Mi.7:19; Ps.103:3,10,12; Joh.3:18; 5:24] 

 
Kernpunten bij de preek: ‘Vergeven en vergeten?’ 

• In de 12 artikelen (de basics van het geloof) staat geen artikel over de zonde maar wel een 
artikel over de vergeving van de zonde.  

• Zonde en vergeving wijzen op een (verstoorde en herstelde) relatie, zowel tussen mensen 
als tussen God en mens.  

• Hoe gaat ‘de wereld’ met zonde om? Genadig of juist niet (‘eens een dief, altijd een dief’)? 
Hoe vergeven wijzelf eigenlijk? Vaak subjectief, persoonsgebonden (de één vergeven we 
wel, de ander niet, terwijl ze allebei hetzelfde gedaan hebben), vanuit een emotie. En vaak 
vergeven zonder dat we echt kunnen vergeten. 

• Hoe gaat God met de zonde om? Bij vergeving onthef je iemand van de schuld. Óf omdat je 
genoegdoening hebt gekregen, óf door zelf iets van de pijn en de schuld op je te nemen. Bij 
de Heere is het beide: genoegdoening door Christus > daardoor een enorm zeker 
fundament onder de vergeving – en in Christus neemt de Heere Zelf de schuld op Zich: Hij 
is om mijn zonden in het gericht gekomen! Dat is allemaal genade. 

• In de catechismus is zonde niet alleen een kwestie van ‘doen’ maar ook van ‘zijn’ (mijn 
zondige aard), het zit zo diep in je. Ook daar weet de Heere raad mee. 

• Op grond van de verzoening door Christus vergeeft de Heere onze zonden en dat is het 
begin van een herstelde, nieuwe relatie met Hem.  

• Het evangelie is dat je voor God altijd meer bent dan je verleden. Vanuit dit evangelie 
brengt de kerk vergeving in de praktijk. 

 
Wat niet in de preek aan de orde kan komen, maar wel mooi is om over na te denken: het is 
opvallend dat de vergeving van de zonden in de 12 artikelen komt ná de belijdenis over de Heilige 
Geest en de kerk. Zou dat toevallig zijn? Alleen in de kerk wordt de vergeving van de zonden 
verkondigd – nergens anders ter wereld. ‘Buiten de kerk is geen zaligheid’, zei de Vroege Kerk 
daarom al, omdat je buiten de kerk die verkondiging niet hoort en omdat je buiten de kerk dus 
ook niet in de vergeving kunt delen. Luther noemde het evangelie van de verzoening dan ook ‘de 
schat van de kerk’.  
  
Om verder over na te denken  

1. Hoe ga jij zelf met je zonden om? En hoe gaat God er in jouw leven mee om? 
2. Spreken christenen anders over vergeving dan niet-christenen? Zo ja, wat is het verschil? 
3. Ben je er zelf zeker van dat God jouw zonden vergeeft? Waarom wel/niet? 
4. Hoe kan de kerk deze vergeving in de wereld laten zien? En jij zelf? 

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