
Leerdienst vraag en antwoord 56 en 59-61 van de Heidelbergse Catechismus, 27-02-2022 

Tekstgedeelten: Johannes 8:30-47 en Lukas 18:9-14 

 

56 Wat geloof je over de vergeving van de zonden? 
Vanwege de betaling van Christus komt God nooit 
meer terug op mijn zonden. Dit geldt ook voor mijn 
zondige aard, waartegen ik heel mijn leven lang moet 
strijden. Hij schenkt mij uit genade de gerechtigheid 
van Christus, zodat God mij nooit meer zal veroordelen. 

 

59 Wat heb je eraan dat je dit allemaal gelooft? 

Door het geloof in Christus ben ik voor God 
rechtvaardig en krijg ik deel aan het eeuwige leven. 

 

60 Hoe ben je rechtvaardig voor God? 

Ik ben alleen rechtvaardig voor God door het geloof in 
Jezus Christus. Mijn geweten klaagt mij aan dat ik tegen 
alle geboden van God krachtig heb gezondigd en dat ik 

niet één gebod heb gehouden. Ook heb ik nog steeds 
de neiging om alle verkeerde dingen te doen. Ondanks 
dat geeft God, zonder dat ik daarvoor iets heb gedaan, 
uit genade aan mij de volledige betaling, gerechtigheid 
en heiligheid van Christus. Hij rekent mij die toe, alsof 
ik nooit had gezondigd of heel mijn leven gehoorzaam 
ben geweest, zoals alleen Christus die gehoorzaamheid 
helemaal voor mij heeft nagekomen. Ik deel in deze 
liefdesdaad als ik die met een gelovig hart aanneem. 

 

61 Waarom zeg je dat je alleen door het geloof 
rechtvaardig bent? 

Ik ben niet vanwege iets in mijn geloof voor God 
rechtvaardig. Alleen de betaling, gehoorzaamheid en 
heiligheid van Christus is mijn gerechtigheid voor God. 
Door het geloof kan ik die aannemen en toe-eigenen. 

 

Hoofdlijn van de preek: Wanneer ben ik goed genoeg? 

1. Nooit en altijd 

 ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde – en past daarom niet bij God, is niet ‘goed’ genoeg 

 tegelijk zegt Jezus: wie in Zijn Woord blijft is werkelijk Zijn leerling, wordt bevrijd en een zoon blijft eeuwig in 

het huis: tegelijk zondaar en rechtvaardig  nooit goed genoeg en altijd goed genoeg, hoe kan dat? 

2. Geschonken en aangenomen 

 wie niet gerechtvaardigd kan worden vanwege zijn schuld, wordt toch gerechtvaardigd: door Jezus Christus 

die Gods rechtvaardige nee tegen onze zonde op zich nam  in Christus door en door rechtvaardig voor God 

 geschonken, toegerekend: levenslang vrijgesproken en volkomen goedgekeurd  dat heb je aan geloof! 

 dat ontvang je door het aan te nemen (zelfs dat is geen prestatie!) – je lege hand ophouden en God daar door 

de verkondging zijn beloften in laten leggen, je handen dicht doen en zeggen: dank U, Heere… 

 als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn (Johannes 8:36) 

3. Wat dit betekent in de praktijk van het christenleven 

 de praktijk schuurt vaak op dit belijden over de rechtvaardiging: doordat we kunnen leven alsof we die 

bevrijding niet nodig hebben & omdat we vaak toch denken in verdiensten (jezelf willen bewijzen, bepaalde 

zonden als erger zien waardoor je er zelf beter van af komt, meer kijken naar werken dan naar genade) 

 leven uit de rechtvaardiging zou vrijheid bieden: (1) zekerheid in God – als Hij je rechtvaardig rekent hoef je 

nooit te twijfelen of je wel goed genoeg zou zijn; (2) nederigheid tegenover elkaar – als je jezelf kent als 

zondaar voor God, hoef je nooit meer te vergelijken of te meten aan anderen, dan mag je beiden als zondaren 

leven van genade; (3) zo te leven leert je dieper de lofzang te zingen, verwonderd over Gods genade 

 James Packer: geloven is vertrouwen op Christus, aannemen wat Hij je aanbiedt en je dan verheugen in 

datgene wat nu van jou geworden is 

 

Ter overweging/bespreking: 

Waar wil je God naar aanleiding van deze dienst voor danken, wat heb je te belijden en wat wil je aan Hem vragen? 


