
Vallen en opstaan 
Zondag 10 oktober 2021 middagdienst 

 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 3 
Vraag 6: Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd 
geschapen? 
Neen Hij; maar God heeft den mens goed en naar Zijn 
evenbeeld geschapen, dat is in ware gerechtigheid en 
heiligheid, opdat hij God zijn Schepper recht kennen, 
Hem van harte liefhebben en met Hem in de eeuwige 
zaligheid leven zou, om Hem te loven en te prijzen.  
 
Vraag 7: Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des 
mensen? 

Uit den val en de ongehoorzaamheid onzer eerste 
voorouders, Adam en Eva, in het paradijs, waar onze 
natuur alzo is verdorven geworden, dat wij allen in 
zonden ontvangen en geboren worden.  
 
Vraag 8: Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk 
onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle 
kwaad? 
Ja wij; tenzij dan dat wij door den Geest Gods 
wedergeboren worden.

 
Punten: 

1. Verleid (vr. 6 +7a) 
2. Verdorven (vr. 7b) 
3. Vernieuwd (vr. 8) 

 
Vragen bij de preek: 

• Bij 1e punt: 
o Genesis 3:1-6 laat een weg naar het zondigen zien. Hoe zie je dat terugkomen in 

jouw leven? 
o Noem eens wat verschillen tussen de verleiding van Eva en de verzoeking van de 

Heere Jezus in de woestijn. 
• Bij 2e punt: Welk voorbeeld hoorde je over jonge leeuwen? Kun je daarmee uitleggen hoe 

een klein baby’tje ook al “verdorven” is? 
• Bij 3e punt: noem eens een aantal overeenkomsten tussen de geboorte en de 

wedergeboorte. 
 
Uit de bronnen: 
 
Zacharius Ursinus in “Het Schatboek” bij zondag 3 
Maar is het eten van een vrucht wel zo’n erge zonde geweest? Stellig wel! Want daarin vloeien tal 
van vreselijke zonden samen: 

• Ongeloof. Want zij geloofden God niet. 
• Hoogmoed, eerzucht en zelfbewondering 
• Verachting van Gods gebod én belofte 
• Ondankbaarheid jegens God, hun Schepper en Weldoener 
• Liefdeloosheid en onachtzaamheid jegens zijn nakomelingen 
• Openlijke afval van God tot de duivel 

 
In de onwedergeboren toestand is de wil wel vrij, maar strekt zich steeds alleen uit tot het kwade, 
zodat hij niets dan zondigen doet. 
 
Het hongeren en dorsten naar de verlossing uit de ellende ter verkrijging van het leven, alsook het 
opofferen van een gebroken hart, wordt in de Schrift alleen toegekend aan dezulken die 
wedergeboren zijn en zalig zullen worden (Ps. 51:19 en Mat. 5:6) 


