
De spiegel van Gods wet 
Zondag 3 oktober 2021 middagdienst 

 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 2 
Vr 3. Waaruit kent gij uw ellende? 
Antw 3. Uit de wet Gods. 
 
Vr 4. Wat eist de wet Gods van ons? 
Antw 4. Dat leert ons Christus in een hoofdsom, Matth. 
22:37-40: Gij zult liefhebben den Heere uw God met 
geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw  
verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en 

het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: Gij zult 
uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee 
geboden hangt de ganse Wet en de Profeten. 
 
Vr 5. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? 
Antw 5. Neen ik; want ik ben van nature geneigd God en 
mijn naaste te haten. 

 
Punten: 

1. Voor de spiegel geplaatst (vr. 3) 
2. In de spiegel gekeken (vr. 4) 
3. Door de spiegel geoordeeld (vr. 5) 

 
Vragen bij de preek: 

• Bij 1e punt 
o Waarom wordt de wet vergeleken met een spiegel? 
o Wat was de zonde die de Heere in het leven van Saulus ging aanwijzen (Rom. 7)? 

Welke zonde staat bij jou het meest op de voorgrond? 

• Bij 2e punt 
o Zijn er ook overtuigingen van zonde die niet zalig maken? Wat is het verschil dan met 

zondag 2? 
o De samenvatting van de wet is “liefde”. Dan mogen we anderen toch ook niet 

veroordelen?! 

• Bij 3e punt 
o “Ik haat God en mijn naaste.” Heeft de catechismus wel oog voor de werkelijkheid? 

Er is toch nog heel veel liefde onder ons? 
o Brengt antwoord 5 de toestand van uw/jouw leven onder woorden? Of past dit 

antwoord niet bij jou? Hoe zou dat komen? 
 
Uit de bronnen: 
 
Zacharius Ursinus in “Het Schatboek” bij zondag 2 
Deze Wet gelijkt op een spiegel, die niet vleit, maar wijst een ieder die er zich voor stelt, zijn 
zielsvlekken klaar en duidelijk aan. 
 
Ds. I. Kievit in “De bekering van Saulus ten voorbeeld gesteld” (blz. 157) 
Wij lijden aan de ziekte van eigengerechtigheid. Deze ziekte is algemeen en onderhoudt iedere 
andere kwaal. De wet dreigt en de mens gordt zich aan tot werk om God te behagen. Hij verstaat in 
de verste verte niet dat die poging reeds een verachten is van de rechtvaardigheid van God. Want, 
indien hij de ware aard van de wet kende als uitdrukking van de volmaakte eis van de Goddelijke 
gerechtigheid, dan zou hem de moed vergaan om te menen dat hij bij de levende God met zijn 
stukwerk kan komen aandragen. O, hoe noodzakelijk is het om dit te leren bij het licht van de Geest. 
De mens zoekt uit zichzelf die dingen te ontkennen en te ontgaan, die hem verdoemenigwaardig 
maken voor God. 


