
Het begin van de verlossing 
Zondag 7 november 2021 middagdienst 

 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 5 
Vr. 12 Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel 
Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, 
is er enig middel, waardoor wij deze straf zouden 
kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? 
Antw. God wil dat aan Zijn gerechtigheid genoeg 
geschiede; daarom moeten wij aan haar, óf door 
onszelven, óf door een ander, volkomenlijk betalen. 
 
Vr. 13 Maar kunnen wij door onszelven betalen? 
Antw. In generlei wijze, maar wij maken ook de schuld 
nog dagelijks meerder. 
 

Vr. 14 Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden 
worden dat voor ons betale? 
Antw. Neen; want ten eerste wil God aan geen ander 
schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft; 
ten andere zo kan ook geen bloot schepsel den last van 
den eeuwigen toorn Gods tegen de zonde dragen 
en andere schepselen daarvan verlossen. 
 
Vr. 15 Wat moeten wij dan voor een Middelaar en 
Verlosser zoeken? 
Antw. Zulk een, Die een waarachtig en rechtvaardig 
mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, 
dat is, Die ook tegelijk waarachtig God is.

 
Punten: 
1. De weg tot de verlossing (vr. 12) 
2. De Persoon van de Verlosser (vr. 13-15) 
 
Vragen bij de preek: 

• Bij behandeld gedeelte doopformulier: 
o Met welk doel wordt in de Doop gewezen op de onreinheid van onze ziel? Kun je in 

eigen woorden uitleggen wat de 3 redenen waren? 

• Bij 1e punt: 
o Verdeel de volgende teksten onderling en leg uit aan degenen met wie je de vragen 

bespreekt hoe je in jouw tekst ziet dat de Heilige Geest leert erkennen dat de straf 
verdiend is én dat daar juist de verlossing begint.  

▪ Lev. 26 vers 40-46 
▪ Ps. 51   
▪ Lukas 23 vers 39-43  
▪ Rom. 3 vers 20-21 

• Bij 2e punt 
o Wat is een “Middelaar”? 
o Wat is “verzoening door voldoening”? 

 
Uit de bronnen: 
 
Zacharias Ursinus in Het Schatboek bij zondag 5 
Verzoenen is 

• Voorbede doen bij Hem, tegen wie misdaan werd, ten behoeve van wie misdaan heeft 

• Voor het bedreven onrecht voldoen 

• Beloven én bewerken dat de partij die misdaan heeft, niet meer misdoet. 
(...) 
Al deze dingen behandelt, verwerft en volbrengt de Middelaar, zowel door Zijn verdiensten als door 
Zijn kracht. Dat wil zeggen dat Hij de uitverkorenen niet alleen door Zijn offerande verdient, maar ze 
ook door de kracht van Zijn Geest de gerechtigheid, zaligheid en het eeuwige leven geeft en 
mededeelt. 


