
De Heilige Geest geeft echt geloof 
Zondag 28 augustus 2022 middagdienst 

 
Schriftgedeelte: Efeze 2:1-10 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 25 

Vr. 65 Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al 
Zijn weldaden deelachtig maakt, vanwaar komt zulk 
geloof? 
Antw. Van den Heiligen Geest, Die het geloof in onze harten 
werkt door de verkondiging des Heiligen Evangelies, en het 
sterkt door het gebruik van de Sacramenten.  
 
Vr.  66 Wat zijn sacramenten? 
Antw.  De Sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen 
en zegelen, van God ingezet, opdat Hij ons door het gebruik 
daarvan de belofte des Evangelies des te beter te verstaan 
geve en verzegele; namelijk, dat Hij ons vanwege het enige 
slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving 
der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt.  

Vr. 67 Zijn dan beide, het Woord en de Sacramenten, 
daarhenen gericht, of daartoe verordend, dat zij ons geloof 
op de offerande van Jezus Christus aan het kruis, als op den 
enigen grond onzer zaligheid, wijzen?  
Antw.  Ja zij toch; want de Heilige Geest leert ons in het 
Evangelie en verzekert ons door de Sacramenten, dat onze 
volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, 
die voor ons aan het kruis geschied is. 
 
Vr. 68 Hoeveel Sacramenten heeft Christus in het Nieuwe 
Verbond of Testament ingezet? 
Antw.  Twee, namelijk den Heiligen Doop en het Heilig 
Avondmaal. 

 
 
Punten: 
1. Hij werkt door de prediking 
2. Hij sterkt door de sacramenten 
 
Vragen bij de preek:  

o Bij dooptoespraak: de baby’s die gedoopt worden, moeten naar het doopvont 
worden gebracht. Wat leert ons dat over het werk van de Heilige Geest? 

• Bij 1e punt: 
o Hoe werkt de Heilige Geest geloof? 
o Waarom moet zowel het bevel tot geloof als de manier waarop de Heilige Geest het 

geloof werkt gepreekt worden?  

• Bij 2e punt: 
o Hoe kun je tot uitdrukking brengen dat sacramenten “heilig” zijn?  
o Kun je aan de hand van de voorbeelden vertellen wat een “teken” en een “zegel” is? 

 
Belangrijke teksten: 
Efeze 2:8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; 
 
Uit de bronnen: 
Justus Vermeer in preek over Heidelbergse Catechismus zondag 25 
Dit is Gods gewone weg: dat een gelovige groot wordt, zoals een kind een man wordt. Zij hebben hun 
kindsheid, hun angsten, hun bekommeringen en vrezen, hun vallen, opstaan en strijden. O vrienden, 
hoe menigeen is over de eerste en onderste trede van het christendom heengestapt en zit nu in de 
hoogte en die toch de rechte deur niet kent, waardoor men ingaat (Joh. 10). (…) Sterkgelovigen zijn 
veel gestorven aan eigengerechtigheid en kracht. Zij rusten niet op doen en plichten of op gevoelige 
werkzaamheden. Zij worden hoe ouder hoe armer en ellendiger in zichzelf en zijn er maar verbaasd 
over dat God hen nog bewaard. (…) Zulken houden zich dicht bij Jezus en vertrouwen zelfs in de 
dood. Hoe donker het in Gods wegen, zowel lichamelijk als geestelijk, ook voor hen wordt, zij worden 
er aan gewend dat Hij hun zaken redt en dat Hij, als het heel duister wordt, dan uit de duisternis het 
licht voortbrengt. Dus geven zij het in Zijn hand. (…) Sterkgelovigen doen ook het werk van sterken, 
dus mannenwerk. Kinderen praten meer dan zij doen. Maar sterkgelovigen zijn geen voorpraters, 
maar voorgangers. (…) Zulken laten zich niet zo licht door het schijnschoon der wereld aftrekken, 
want zij hebben meer geestelijke weerstand.  


