
Het nut van de opstanding van Christus 
Zondag 15 mei 2022 middagdienst 

 
Schriftgedeelte: Romeinen 5:1-11 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 17 

Vr. 45 Wat nut ons de opstanding van Christus? 
Antw.  

• Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding den dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid, die Hij door Zijn 
dood ons verworven had, kon deelachtig maken.  

• Ten andere worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven.  

• Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding. 

 
Punten: 
1. Rechtvaardigmaking (Ten eerste) 
2. Heiligmaking (Ten andere) 
3. Heerlijkmaking (Ten derde) 
 
Vragen bij de preek:  

• Bij de dooptoespraak 
o Hoe is de doop een beeld van de dood en de opstanding van de Heere Jezus? 

• Bij 1e punt:  
o Wat is “rechtvaardigmaking”? 

• Bij 2e punt: 
o Wat is “heiligmaking”? 
o Wat zegt het je dat wij “opgewekt” moeten worden tot een nieuw leven? Maar er 

zijn toch ook mensen die de Heere zoeken? 

• Bij 3e punt:  
o Wat is “heerlijkmaking”? 
o Kun je het voorbeeld van het benzinestation nog navertellen? Wat is dan een 

“pand”? Wat voor “pand” hebben Gods kinderen in de opstanding van Christus? 
 
Belangrijke teksten: 
Punt 1: Romeinen 4:25 Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze 
rechtvaardigmaking. 
Punt 2: Romeinen 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs 
Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des 
levens wandelen zouden 
Punt 3: 1 Korinthe 15:20-21 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden 
dergenen, die ontslapen zijn. Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der 
doden door een Mens. 
 
Uit de bronnen: 
Vragenboekje A. Hellenbroek, hoofdstuk 14: van de rechtvaardigmaking 
Vraag 3: Is er onderscheid tussen de rechtvaardigmaking en de heiligmaking? 
Antwoord: Ja.  

• De rechtvaardigmaking geschiedt buiten de mens, de heiligmaking binnen ons.  

• De rechtvaardigmaking neemt de schuld weg, de heiligmaking de smet der zonde.  

• De rechtvaardigmaking geschiedt volmaakt, de heiligmaking hier in dit leven maar ten dele. 


