
Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus – zondag 2 
Elburg, Grote Kerk, 5 juli 2020 
Schriftlezing: Romeinen 7 : 7-26 
 
Zondag 2 
Vraag 3: Waaruit kent u uw ellende? 
Antwoord: Uit de Wet van God.  
[Rom.3:20] 

 
Vraag 4:  Wat eist Gods Wet van ons? 
Antwoord: Dat leert Christus ons in een hoofdsom (Matth.22:37-40): U zult de Heere, uw 
God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste 
en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 
Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten. 
[Deut.6:5, Lev.19:18, Mark.12:30, Luk.10:27] 

 
Vraag 5: Kunt u zich aan dit alles volkomen houden? 
Antwoord: Nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten.  
[Rom.3:10,20,23, 1Joh.1:8,10, Rom.8:7, Ef.2:3, Tit.3:3, Gen.6:5, Gen.8:21, Jer.17:9, Rom.7:23] 

 
Kernpunten bij de preek   

• Zondag 2-4 gaan over de ellende. Bedenk dat hier iemand aan het woord is die 
éérst zondag 1 heeft beleden en dat de kennis van de ellende dus ook geloofskennis 
is.  

• Als we in het geloof over God spreken, ontkomen we er niet aan om ook over onszelf 
te spreken. In een relatie doe je toch ook aan zelfreflectie?  

• Kennis van zonde, gebreken en schuld is in de Bijbel geen gevoelskwestie maar een 
gewetenskwestie. Er is een objectief criterium, buiten ons, namelijk Gods wet. De 
Heilige Geest overtuigt ons er (subjectief) van dat de wet gelijk heeft wanneer die 
onze zonden aanwijst. 

• De radicaliteit van Gods wil/wet wordt zichtbaar in het dubbelgebod van de liefde!  
• Boeiend om het bijbelse mensbeeld te vergelijken met hedendaagse, niet-

christelijke mensbeelden! Die zijn vaak niet optimistisch, maar proberen nog iets 
van de mens te maken door opvoeding en verbetering (humanisme).  

• Wat zondag 2-4 over de ellende zegt, gaat niet alleen over de tijd vóór je bekering. 
Zonde en vlees blijven een realiteit in het christenleven. Daarom roepen de brieven 
in het NT ons ook altijd weer op tot strijd tegen de zonde. Bijv. Kol.3:5, Gal.5:17, 
Jak.4:1/9, 1 Petr.4:2/3, maar ook de (boet-)Psalmen zoals Psalm 51.  

• In déze ellende komt de Heere ons genadig te hulp. Wat een onuitsprekelijk en 
onverdiend wonder! 

 
Om verder over na te denken 

1. Is zondag 2 te somber? Waarom wel/niet? 
2. Kun je met dit mensbeeld aankomen in je (niet-christelijke) omgeving? Waarom is dit 

mensbeeld ook voor geseculariseerde mensen anno 2020 een heel bevrijdend mensbeeld? 
3. Wat betekent deze belijdenis voor je dagelijkse leven met de Heere? 
 
Fijn als je je gedachten wilt delen: via de mail (ajmensink@hervormdelburg.nl) of via de 
app (06-12266947). 
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