Zondag

Heidelbergse catechismus -

Geloven heeft te maken met
kennis… maar dat niet alleen.
Het heeft te maken met
vertrouwen… maar dat niet
alleen.
In de volksmond is geloven iets
onzekers, zoals op het werk wel
gezegd kan worden: ‘In de kerk mag
je geloven, hier moet je het zeker
weten’. Maar uiteindelijk is er niets zo
zeker als echt geloven in wat God
heeft beloofd.

Dat betekent dat we allemaal bij hem
horen, maar ook dat de gevolgen van
zijn keuze in het paradijs er voor ons
allemaal zijn. Romeinen 5,12: ‘Door

één mens is de zonde in de wereld
gekomen en door de zonde de dood,
en zo is de dood voor ieder mens
gekomen, want ieder mens heeft
gezondigd’.
Wat heeft Jezus daarmee te maken?
Alles. Jezus wordt in de Bijbel wel de
laatste Adam genoemd. Hij is
gekomen om wat de eerste Adam
stukmaakte te herstellen.
Jezus werd een mens als wij. Hij
stond tijdens zijn leven op aarde aan
dezelfde verleidingen bloot als wij, als
Adam. Maar Hij gaf niet toe aan die
verleidingen. Hij ´viel´ niet.
Onschuldig was Hij... en toch werd Hij
door God gestraft voor de zonde van
de wereld. Zo heeft Jezus rechtgezet
wat door de zonde van Adam zo
grondig scheef was gegaan.
Paulus zegt in Romeinen 5,18:

‘Kortom, zoals de overtreding van één
enkel mens ertoe heeft geleid dat
allen werden veroordeeld, zo zal de
rechtvaardigheid van één enkel mens
ertoe leiden dat allen worden
vrijgesproken en daardoor zullen
leven’.

Zondag 7

Vraag 20 Worden dan alle mensen weer door Christus behouden zoals zij
in Adam verloren zijn?
Nee, maar alleen zij die door echt geloof bij Hem worden ingelijfd en
al zijn weldaden aannemen.
Vraag 21 Wat is écht geloof?
Echt geloof is niet alleen een stellig weten of kennen waardoor ik
alles betrouwbaarheid houd wat God ons in zijn Woord geopenbaard heeft.
Maar het is ook een vast vertrouwen, dat de Heilige Geest door het
evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen aar ook aan
mij vergeving van de zonden, eeuwige gerechtigheid en heil door God
geschonken zijn, enkel uit genade, alleen op grond van Christus’
verdienste.
Vraag 22 Wat moet een christen geloven?
Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. Daarvan geven de
artikelen van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof een
samenvatting.
Lees de Bijbel: Numeri 21,4-9; Johannes
3,14-21; Matteüs 16,13-20; Romeinen 3,2326; Romeinen 5,12-21.
Lees de belijdenisgeschriften: Dordtse
Leerregels III/IV, 8-11, Nederlandse
Geloofsbelijdenis 16; 21.

Waarom moet je bij Jezus
Christus zijn?
Wij en de mensen om ons heen
hebben veel gemeenschappelijk. Wij
zijn ‘Gods mensen’. We hebben ook
dezelfde voorouder: Adam.
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Toch betekent dit niet dat nu ieder mens
automatisch gered wordt. De Bijbel zegt dat
alleen wie gelooft in Jezus Christus gered
wordt. Prachtige illustratie daarvoor is de
geschiedenis van de koperen slang. Jezus
vergelijkt zich daarmee in Johannes 3. Wie
naar de slang keek, werd genezen. Wie in
Jezus gelooft, wordt gered.

ons hart. De Heilige Geest geeft ons die
bij dat lezen. Zodat we dankzij de Geest
van de levende God ervan overtuigd
raken, dat het de waarheid en niets
anders dan de waarheid is wat we lezen.
Zo leert de Heilige Geest ons ook het
vertrouwen… door het evangelie. Hij leert
je om te kijken naar de slang, persoonlijk
te geloven in de gekruisigde Christus.

Hoe kun je bij Jezus Christus komen?
Weten alleen is dus niet genoeg... Maar de
Bijbel is wel positief over kennis van God.
Maar kennen wil dan veel meer zeggen dan
informatie in je hoofd alleen. Het gaat om
kennen met je hart, heel persoonlijk.
Geloven is niet alleen “een stellig weten”,
maar het hoort er wel bij. Sterker nog, het
kan niet zonder. Paulus schrijft in Romeinen
10 dat het geloof uit het horen is. Hij vraagt
daar: ‘Hoe zullen ze geloven in Hem van wie

ze niet hebben gehoord?’.
Hoe belangrijk is blijkbaar ons kennen van
Gods Woord. En dus ook ons omgaan met
Gods Woord. Wat betekent dat voor onze
persoonlijke stille tijd? En voor de
opvoeding van onze kinderen?
Dus: waar komt ons geloof vandaan? Van
de Heilige Geest, die werkt dat in ons. En
Hij doet dat door het evangelie. Terwijl de
Bijbel vertelt over dingen die wij
wetenschappelijk niet kunnen verklaren,
komt er door het lezen toch zekerheid in

Wat betekent het om met Jezus
Christus te leven?
Dit kennen en vertrouwen is niet klaar. Als
je gaat geloven is er nog van alles te
leren. Petrus bidt bijv. in zijn tweede brief
aan het begin: ‘Genade zij u en vrede in

overvloed, door de kennis van God en van
Jezus, onze Heer’. En aan het eind schrijft
hij: ‘Groei in de genade en in de kennis
van onze Heer en redder Jezus Christus’.
Het gaat om groeien in de kennis van de
Heer. En hoe meer die kennis met het
hart er is, hoe meer zekerheid er in het
geloof ervaren mag worden… dankzij het
werk van de Heilige Geest.

Christelijke Gereformeerde Kerk
Aerent Bruunstraat 1, Leiden
Voorganger: ds. Rob van der Toorn
tel. 023-2 00 00 10 / 06-30 42 36 20
e-mail: predikant@cgkleiden.nl

