
Ja, maar…… 
Zondag 24 oktober 2021 middagdienst 

 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 3 
Vr. 9 Doet dan God den mens niet onrecht, dat Hij in 
Zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? 
Antw. Neen Hij; want God heeft den mens alzo 
geschapen, dat hij dat kon doen; maar de mens heeft 
zichzelven en al zijn nakomelingen, door het ingeven des 
duivels en door moedwillige  ongehoorzaamheid, van 
deze gaven beroofd. 
 
Vr. 10 Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval 
ongestraft laten? 
Antw. Neen Hij, geenszins; maar Hij vertoornt Zich 
schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke 

zonden, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk 
en eeuwiglijk straffen; 
gelijk Hij gesproken heeft: Vervloekt is een iegelijk die 
niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, 
om dat te doen. 
 
Vr. 11 Is dan God ook niet barmhartig? 
Antw. God is wel barmhartig, maar Hij is ook 
rechtvaardig; daarom zo eist Zijn gerechtigheid dat de 
zonde, welke tegen de allerhoogste Majesteit Gods 
gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige 
straf aan lichaam en ziel gestraft worde. 

 
Punten: 
1. Is Gods eis wel rechtvaardig? (vr. 9) 
2. Is Gods straf wel zeker? (vr. 10) 
3. Is Gods barmhartigheid niet groter? (vr. 11) 
 
Vragen bij de preek: 

• Bij 1e punt: 
o Kun je je herinneren wanneer je voor het laatst “Ja, maar” zei? Waarom was dat? 
o Kun je de drie redenen noemen waarom God een eis op onbekeerden legt die ze niet 

kunnen vervullen? 
• Bij 2e punt: 

o Denk jij wel eens na over Gods straf over de zonde? Waarom wel/niet?  
o Lees de citaten van Jonathan Edwards hieronder. Wat vind je van zo’n preek? 

• Bij 3e punt: 
o Is Gods barmhartigheid in tegenstelling met Zijn rechtvaardigheid?  

 
Uit de bronnen: 
 
Zacharias Ursinus in “Het Schatboek” bij verklaring zondag 4 
Van de goddelozen wordt gehoorzaamheid geëist 

• Opdat de rechtvaardigheid Gods in hun verdoemenis zou openbaar worden 
• Opdat de uiterlijke tucht gehandhaafd zou worden 
• Opdat de voorwerpen van genade zouden bekeerd worden 

 
Jonathan Edwards in preek: “Zondaars in de handen van een toornend God” (Deut. 32:35) 
De donkere wolken van Gods toorn hangen nu rechtstreeks boven uw hoofd, vol van vreselijke 
stormen en zwaar van oordeel. Alleen de weerhoudende hand Gods voorkomt dat ze niet onmiddellijk 
over u losbarsten. Zou Hij die terugtrekken, dan zou uw verwoesting als een wervelwind komen en u 
zou zijn als het kaf van de zomerdorsvloer. (….) 
Dat ieder, die buiten Christus is, nu ontwake en vliede van de toekomende toorn. Dat ieder nu uit 
Sodom vliede, nu de toorn van de almachtige God ongetwijfeld over een groot deel van deze 
vergadering hangt: “Haast u, behoud u om uws levens wil, zie niet achter u om en sta niet op deze 
ganse vlakte, behoudt u naar het gebergte henen, opdat gij niet omkomt.” 


