
Leerdienst ‘Heidelbergse Catechismus – Elburg 18 oktober 2020 
Schriftlezingen: 1 Timotheüs 1:12-17 en 1 Timotheüs 2:1-5  
 
Zondag 5 
Vraag 12: Aangezien wij dus naar Gods rechtvaardig oordeel nu en eeuwig straf verdiend 
hebben, bestaat er dan nog een middel, waardoor wij deze straf kunnen ontgaan en weer 
genade vinden? 
Antwoord: God wil dat aan Zijn gerechtigheid voldaan wordt. Daarom moeten wij óf zelf 
óf door middel van een ander er volkomen aan voldoen. 
 
Vraag 13:  Maar kúnnen wij daar zelf aan voldoen? 
Antwoord: Volstrekt niet. Wij maken de schuld zelfs nog dagelijks groter.  
 
Vraag 14: Is er ergens een schepsel te vinden dat voor ons kan voldoen? 
Antwoord: Nee. Want ten eerste wil God niet een ander schepsel voor de schuld straffen 
die de mens veroorzaakt heeft. Ten tweede kan ook geen enkel schepsel de last van Gods 
eeuwige toorn tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen.   
 
Vraag 15: Wat voor een Middelaar en Verlosser moeten wij dan zoeken? 
Antwoord: Zoéén die waarachtig en rechtvaardig mens is, en toch krachtiger dan alle 
schepselen, dat wil zeggen, die tegelijk ook waarachtig God is. 
 
Zondag 6 
Vraag 16: Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? 
Antwoord: Omdat Gods gerechtigheid eist dat de menselijke natuur die gezondigd had, 
voor de zonde zou voldoen, en omdat een mens, daar hij zelf zondaar is, voor anderen niet 
kon voldoen. 
 
Vraag 17: Waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn? 
Antwoord: Om krachtens Zijn goddelijke natuur in staat te zijn de last van Gods toorn in 
Zijn menselijke natuur te dragen, voor ons de gerechtigheid en het leven te verwerven en 
aan ons terug te geven. 
 
Vraag 18: Maar wie is deze Middelaar, die tegelijk waarachtig God en een waarachtig, 
rechtvaardig mens is? 
Antwoord: Onze Heere Jezus Christus, Die ons door God tot wijsheid, gerechtigheid, 
heiliging en tot volkomen verlossing geschonken is.  
 
Vraag 19: Waaruit weet u dat? 
Antwoord: Uit het heilig Evangelie, dat God Zelf eerst in het paradijs geopenbaard heeft, 
daarna door de heilige aartsvaders en profeten heeft laten verkondigen en door de offers 
en andere ceremoniën van de Wet afgebeeld, en dat Hij ten slotte door Zijn eniggeboren 
Zoon heft vervuld.  
 
 
 
 
 
 



Kernpunten bij de preek   
• Met zondag 5 begint het lange gedeelte over de verlossing.  
• Is de manier van vragen stellen hier niet erg verstandelijk, alsof het evangelie een 

volstrekt logische kwestie is? Zoals de catechismus redeneert, redeneren wij 
onszelf toch niet naar Jezus toe? Zo kom je toch niet tot geloof? Nee, hier is de 
jongere van zondag 1 aan het woord, die vragenderwijs onderzoekt hoe het nu 
precies met Jezus en onze verlossing zit. Hij komt erachter dat het evangelie van 
de Heere Jezus geen onzinnig verhaal is! 

• Waarom namen ook de OT-ische offers de zonden niet weg? Dieren kunnen nooit 
de plaats van mensen innemen, zij sterven al voordat ze het volbracht kunnen 
hebben, en ze veranderen ook onze harten niet (Hebr. 10:1-18). God stelde de 
offers in als profetie van Jezus’ komst en werk. 

• In Jezus wordt de Schuldeiser de Schulddrager! 
• Het bijbelse evangelie van de verzoening heeft een sterk juridisch taalgebruik. Dat 

is om ons zekerheid te geven. Gods vergeving berust niet op een willekeurige 
emotie bij God, maar op recht. Betaald is betaald. Weg is weg. Verzoend is 
verzoend. 

• De betekenis van de ‘twee naturen van Christus’ (namelijk Zijn menselijke en Zijn 
goddelijke natuur) komt uitgebreid terug in zondag 14.  

• Let in antwoord 18 op het woordje ‘onze’: er staat niet ‘mijn’!  
• Belangrijk is dat we door antwoord 19 op het Woord teruggeworpen worden. Het 

‘weten’ van de vergeving van je zonden is een ‘weten uit het Woord’. 
• Antwoord 19 geeft een mooi lesje hoe we het Oude Testament moeten lezen! 

 
Om verder over na te denken 

1. Houden de vragen van zondag 5 en 6 jou/u ook wel eens bezig? Zo niet, hoe 
komt dat (ervaar je het probleem niet zo, vind je het een beetje té, of is er iets 
anders); en zo ja, helpen de antwoorden je echt verder? 

2. Wat vind je van het vrij juridische spraakgebruik in de catechismus en in de 
Bijbel als het gaat over de vergeving van onze zonden? Ben je er na vanavond 
anders tegenaan gaan kijken? 

3. Hoe krijg je echte zekerheid? 
Zoals altijd: reacties zijn welkom! Via de mail ajmensink@hervormdelburg.nl of de 
app (06-12266947).  
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