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Vraag 65: Aangezien nu alleen het geloof ons aan Christus en
al zijn weldaden deel geeft, vanwaar komt dan dit geloof? Van
de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door
de verkondiging van het heilig Evangelie en het versterkt
door het gebruik van de sacramenten.
Vraag 66: Wat zijn sacramenten? Sacramenten zijn
heilige, zichtbare tekenen en zegels, door God ingesteld,
om ons door het gebruik daarvan de belofte van het
Evangelie des te beter te doen verstaan en die voor ons te
verzegelen, namelijk dat Hij ons op grond van het enige
offer van Christus, aan het kruis volbracht, uit genade
vergeving van zonden en het eeuwige leven schenkt.
Vraag 67: Zijn beide, het Woord en de sacramenten, dan
daarop gericht, of daartoe ingesteld om ons geloof te wijzen op
het offer van Jezus Christus aan het kruis, als de enige grond
van onze zaligheid? Ja, zeker, want de Heilige Geest leert
ons in het Evangelie en verzekert ons door de
sacramenten, dat onze zaligheid geheel en al berust op
het enige offer van Jezus Christus, dat voor ons aan het
kruis is geschied.
Vraag 68: Hoeveel sacramenten heeft Christus in het Nieuwe
Testament of Verbond ingesteld? Twee, de heilige doop en
het heilig avondmaal.

| Tekenen van Gods liefde en trouw
Over de sacramenten
Zingen is geen sacrament, maar wat er door het
zingen van Psalmen, lofzangen en geestelijke
liederen wil gebeuren, lijkt wel erg op wat de
door de Here Jezus ingestelde sacramenten
bedoelen. Er wordt namelijk iets ge-uit en geint. Er wordt geuit wat God heeft gedaan; het wordt
uitgebeeld, uitgezongen. En dat wat God heeft
gedaan wordt ook ge-int, door het lied, via het
sacrament. Om wat God gedaan heeft je eigen te
maken en gelovig te verwerken.

Sacrament
Ook het Oude Testament kent ‘heilige, zichtbare
tekenen en zegels’ die door God zelf zijn ingesteld.
Zeker van besnijdenis en van Pesach kun je dat
zeggen. Het zijn zichtbare tekenen van God, die
uitbeelden wat Hij gedaan heeft om zijn volk te
bevrijden en het tot de Zijne te maken. Tekenen van
Gods liefde en trouw, dus.
Door het gebruik van die tekenen mag Gods volk
zijn liefde steeds weer aanvaarden en leren
beantwoorden.
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Testament heeft gedaan in zijn liefde en bevrijding,
tot voltooiing is gekomen met de komst, het leven,
het sterven en de opstanding van Jezus Christus.
Onze wereldgeschiedenis is door Hem herschreven:
bevrijding, vergeving, voorgoed een plek in Gods
nabijheid is door het geloof in Jezus voor wie
gezondigd heeft, vergeving en bevrijding nodig
heeft.
Veelzeggend eindigt dit evangelie met Jezus’ belofte
aan zijn leerlingen: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot
aan de voltooiing van deze wereld’. Gods liefde in Jezus
raakt aan het verleden, het heden en de toekomst.
Lukas 24,44-52
De Heer Jezus ging naar de hemel terwijl Hij met
doorboorde handen zegende. Die handen waren bij
uitstek bewijzen van Gods liefde en trouw. Met die
handen heeft Jezus zijn leerlingen, zijn kerk
gezegend vlak voor Hij hen de wereld instuurde met
het evangelie. Door die handen gezegend mochten
ze wachten op de Geest, die hen zijn kerk zou laten
zijn in deze wereld.

Doop en avondmaal zijn ook zulke bewijzen van
Gods liefde en trouw. Ingesteld door de Heer Jezus
zelf, als tekenen van zijn liefde in kruis en
opstanding. En door die tekenen te gebruiken krijgt
de gelovige de ruimte om Gods liefde te aanvaarden,
te verwerken en te beantwoorden.

Handelingen 2,41

Matteüs 28,18-20

De gemeente van Christus direct na Pinksteren is
geroepen om trouw te zijn aan het Woord, de
onderlinge gemeenschap, het gebed en de
sacramenten.

Matteüs schrijft het evangelie van Jezus Christus als
een hervertelling van het Oude Testament. Hij laat
zien dat wat God in de geschiedenis van het Oude

Via de sacramenten die de Here Jezus heeft
ingesteld, herinnert God zijn gemeente blijvend en
telkens weer aan zijn liefde en trouw. De doop en het
avondmaal als teken van de eenheid met Christus,
met zijn sterven én zijn opstanding.

