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Heidelbergse catechismus, vraag 2 
Vraag: Wat moet u noodzakelijk weten om in deze troost 
godvruchtig te leven en te sterven? 
Antwoord: Drie stukken. Ten eerste, hoe groot mijn 
zonde en ellende zijn. Ten tweede, hoe ik van al mijn 
zonden en ellende verlost word. Ten derde, hoe ik God 
voor zo’n verlossing dankbaar zal zijn. 
 
6 Bijbelgedeelten (voor de rest van de week) 
Psalm 32 
Psalm 51 
Johannes 4,1-30 
Johannes 15,1-8 
1 Timoteüs 1,12-17 
1 Johannes 1,5 - 2,2 
 

 
Zelfontplooiing… je komt het tegen van 
damesblad (‘Het gaat erom dat jij tot je recht 
komt’) tot in religie (‘God gelooft in jou’). 
Het dringt zich aan ons op en is verleidelijk 
én vermoeiend. Het gaat om worden wie je 
wil zijn en denkt te kunnen zijn. Maar hoe 
ziet zelfontplooiing eruit als we niet meer van 
onszelf zijn, maar het ‘eigendom van onze 
getrouwe Zaligmaker Jezus Christus’? 
 
Het is geweldig om te lezen en te horen wat God 
belooft aan ieder die tot Christus komt. Maar… hoe 
kom je dan tot Christus?  
 
Bij het komen tot Christus moet je weten van je 
ellende, van de verlossing en van dankbaarheid. 

Dat zijn geen losse 
stappen. Het is geen 
programma dat we 
moeten afwerken om 
te kunnen gaan 
geloven. Maar het 
zijn wel drie dingen 
die horen bij geloven. 
Ze horen er alle drie 
bij.  

 
En wie met God leeft en in Jezus Christus gelooft 
komt ze alle drie als het goed is tegen.  
 
tot Christus komen 
God is gekomen met verzoening. Zijn oproep is nu 
om ons met Hem te láten verzoenen. En dat doen we 
door zelf tot Christus te komen.   
 
Maar tot Christus komen doen we niet zomaar. Bij de 
Here Jezus komen alleen mensen die vinden dat ze 
Hem nodig hebben. Ieder mens is ziek, zou je 
kunnen zeggen. Maar alleen wie zich ziek voelt of 
gelooft dat God gelijk heeft als Hij zegt dat je ziek 
bent, gaat naar Jezus toe om gezond gemaakt (gered) 
te worden.  
 
Daarom is het belangrijk om te leren beseffen en te 
geloven/toe te geven dat je gezondigd hebt. Zodat je 
beseft dat je Jezus nodig hebt en naar Hem toe moet 
gaan. Dán zul je bij Hem Gods vergeving vinden. En 
dan begint het feest van het kind van God zijn.  

bij Christus blijven 
Dat we afhankelijk zijn van de Here Jezus en het 
werk van de Heilige Geest, is snel gezegd. Maar dat 
we afhankelijk blijven, hebben we lang niet altijd 
scherp. Daarvoor moeten we bij de Here Jezus 
blijven en op Hem gericht blijven.  
 
Juist als we dichtbij de Here leven, beseffen we 
steeds meer wat we aan Hem te danken hebben. En 
wat we aan Hem hebben. Dat Hij voor ons heeft 
geleden (en we beseffen onze zonden weer) en voor 
ons het nieuwe leven met God heeft verdiend (en we 
realiseren onze vrijheid). Dat sterkt ons vertrouwen. 
En onze liefde voor God groeit, voor zijn genade. 
Besef van ellende, verlossing en dankbaarheid lopen 
in elkaar over en door elkaar heen als we dichtbij de 
Here Jezus leven.  

 
met Christus leven 
Ellende, verlossing en dankbaarheid horen bij het 
kennen van Christus. Bij het blijven bij Hem. En ook 
bij het dankbaar met Christus leven. Ze duiken 
telkens weer op als we ons door de Heilige Geest 
laten ‘ontplooien’ tot de mensen die we in Christus 
mogen zijn. Mensen namelijk, die leven om Hem te 
dienen. 
 
Opdracht/om over door te praten:  

Probeer te benoemen welk rol de elementen ‘ellende, 
verlossing en dankbaarheid’ in jouw (geloofs)leven 
spelen. 
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