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Schriftgedeelte: Galaten 3:1-13 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 15 

Vr. 37 Wat verstaat gij door het woordeken: 'geleden'? 
Antw. Dat Hij aan lichaam en ziel, den gansen tijd Zijns 
levens op de aarde, maar inzonderheid aan het einde 
Zijns levens, den toorn Gods tegen de zonde des gansen 
menselijken geslachts gedragen heeft, opdat Hij met Zijn 
lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze 
ziel van de eeuwige verdoemenis verloste, en ons Gods 
genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierve. 
 
Vr. 38 Waarom heeft Hij 'onder den rechter Pontius 
Pilatus' geleden? 

Antw. Omdat Hij, onschuldig onder de wereldlijken 
rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het 
strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zou, bevrijdde.  
 
Vr. 39 Heeft dat iets meer in, dat Hij gekruisigd is 
geweest, dan of Hij met een anderen dood gestorven 
ware? 
Antw. Ja het; want daardoor ben ik zeker, dat Hij de 
vervloeking, die op mij lag, op Zich geladen heeft;  
dewijl de dood des kruises van God vervloekt was.b 
 
 

Punten: 
1. De toorn tegen de zonde (vr. 37) 
2. Het oordeel van de rechter (vr. 38) 
3. De vloek van het kruis (vr. 39) 
 
Vragen bij de preek: 

• Bij de dooptoespraak 
o Wie zijn Abrahams kinderen volgens Galaten 3:7?  
o Wat betekent het woord “gemeenschap” dat vanmiddag steeds terugkwam?  

• Bij 1e punt: Twee belangrijke woorden in antwoord 37 zijn “verlossen” en “verwerven”. Kun 
je die woorden uitleggen? Waarom horen die twee woorden bij elkaar? 

• Bij 2e punt: Waarom is het belangrijk dat de Heere Jezus officieel door een rechter 
veroordeeld is? 

• Bij 3e punt: Wat is de “vloek der wet”? 
 
Belangrijke teksten 
Galaten 3:7 Zo verstaat gij dan, dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. 
 
Galaten 3:13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; 
want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt 
 
Uit de bronnen: 
Ds. G. van Reenen in preek over zondag 15 
Deelt u al in die vrijspraak? Daar komt het nu op aan. Het helpt niet of ge u zelf vrijspreekt of een 
ander u vrijspreekt, God moet het doen. Hij is onze Schuldheer en Rechter.  

• Vraagt u: Wie Hij vrijspreekt? Die aan hun schuld en zonden zijn ontdekt geworden en die zo 
leerden smeken: Ontzondig mij met hysop en mijn ziel, nu gans melaats, zal rein zijn en genezen. 
O God, wees mij zondaar genadig! En die zo bereid zijn om hun doodsvonnis te tekenen.  

• Vraagt u verder: Op welke grond Hij hen vrijspreekt? Op grond van Christus’ veroordeling en 
Christus’ voorbede: “Ik heb verzoening gevonden. Ach, kind van God: wij krijgen de witte 
keursteen, Omdat Jezus de zwarte wilde nemen.  

• Vraagt u nogmaals: waarvan Hij hen vrijspreekt? Van alle zonden, van de aangeboren en 
dadelijke zonden, van de zonden die we deden, nog doen, en nog doen zullen.  

• Met welk doel Hij hen vrijspreekt? Opdat zij Hem zouden dienen zonder vreze en straks zonder 
zonde. 


