
Het ware geloof 
Zondag 28 november 2021 middagdienst 

 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 7 

Vr. 20 Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, 
gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? 
Antw. Neen zij, maar alleen degenen die Hem door een waar 
geloof worden ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen. 
 
Vr. 21 Wat is een waar geloof? 
Antw. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, 
waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in Zijn 
Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, 
hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, 
dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, 

eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit 
louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil. 
 
Vr. 22 Wat is dan een Christen nodig te geloven? 
Antw. Al wat ons in het Evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de 
Artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof in 
een hoofdsom leren. 
 
Vr. 23 Hoe luiden die Artikelen? 
Antw. De 12 artikelen zoals ze iedere zondagmiddag 
voorgelezen worden 

Punten: 
1. Een onmisbare band (vr. 20) 
2. Een persoonlijke zaak (vr. 21) 
3. Een vaste grond (vr. 22 en 23) 
 
Vragen bij de preek: 

• Bij 1e punt: 
o Kun je het voorbeeld over het innemen van een medicijn uitleggen? 
o Wat is “inlijven” letterlijk?  

• Bij 2e punt: 
o Is er ook geloof dat niet “waar” is? Kun je dat uitleggen? 
o “De Heere leert Zijn kinderen zaken”. Kun je uitleggen wat deze uitspraak met de 

kennis van antwoord 21 te maken heeft. 
o “Je moet gewoon vertrouwen”. Is deze uitspraak in overeenstemming met antwoord 

21? 
 
Uit de bronnen: 
 
Johannes Calvijn in “De Institutie” Boek 3 Hoofdstuk 1 Paragraaf 1 
Alles wat Christus voor de zaligheid van het menselijk geslacht geleden en gedaan heeft, is nutteloos 
voor ons en van geen enkel belang, zolang Hij buiten ons is en wij van Hem gescheiden zijn. Om ons 
te laten delen in hetgeen Hij van de Vader ontvangen heeft, moet Hij dus de onze worden en in ons 
wonen. 
 
Johannes Calvijn in “De Institutie” Boek 3 Hoofdstuk 2 Paragraaf 1 
De ware aard van het geloof hebben wij met des te groter zorgvuldigheid en ijver te bezien en te 
onderzoeken daar er tegenwoordig in dit opzicht bij velen zeer gevaarlijke waandenkbeelden 
bestaan. Vrijwel overal ter wereld stelt men zich bij het horen van het woord ‘geloof’ niet veel meer 
voor dan een zekere oppervlakkige instemming met wat er in het Evangelie verteld wordt. 
 
Johannes Calvijn in “De Institutie” Boek 3 Hoofdstuk 2 Paragraaf 7 
We worden er immers pas echt toe aangetrokken om God te gaan zoeken, als we geleerd hebben dat 
er bij Hem heil voor ons te vinden is. Dat is wat ons verzekerd wordt, als Hij verklaart dat het Hem 
om onze zaligheid te doen is en dat Hij daarop uit is.  
 
 
 
 


