
Heeft u een vraag, of wil jij reageren? Neem gerust contact op! (0347-351210 / hpbrendeke@gmail.com) 

HC25. Leerdienst zondag 4 augustus 2019     Onderwerp: Een teken van God. 

 

Samenvatting van de preek: 

  De Bijbel is een boek zonder plaatjes. Hij is rijk aan woorden en beloftes van God. God zegt op 

veel plaatsen en manieren dat een zondaar Jezus nodig heeft als Redder. Alleen door Hem worden zonden 

vergeven en ontvangt men een leven met God.  

 Het geloof bestaat uit Gods woorden vertrouwen. Dat het waar is wat Hij zegt en dat het ook voor 

mij geldt. Toch is dat niet altijd even makkelijk. Wij mensen twijfelen nog wel eens (aan woorden). En om 

ons geloof nu te versterken, om die twijfel te boven te komen, geeft God ons, eerbiedig gezegd: plaatjes. 

Tekenen van God. Waarom God dat doet, wat dat over Hem zegt en voor ons betekent in drie plaatjes:  

Plaatje 1: haven 

 Zoals een haven zowel over water als over land te bereiken is, is ons hart ook op meerder 

manieren te bereiken. Via oor en oog. Zo spreekt God niet alleen tot ons, maar laat Hij ons ook dingen zien. 

Soms in het alledaagse, maar ook in de kerk. Daar zien we water, en brood en wijn. Tekens van de doop en 

het avondmaal. De tekens onderstrepen dat wat gezegd wordt door het te laten zien. Ze zijn ook een zegel: 

ze verzegelen Gods beloftes. Dat wat we zien geldt door geloof echt voor ons. 

 Plaatje 2: kruis 

 Het kruis leert ons twee dingen over het sacrament: In de eerste plaats: de sacramenten zijn niet 

door kerkleiders bedacht, maar door Jezus ingesteld (zie voor doop Mat.28: 16-20, en voor avondmaal 

Mat.26:26-30). Het is een opdracht van Jezus om te dopen en het avondmaal te vieren. In de tweede 

plaats: dat wat we zien gebeuren in de sacramenten heeft te maken met de kern van ons geloof. De kern 

van het heil dat God door Christus naar deze wereld brengt. Jezus sterft aan het kruis en op basis daarvan 

is er vergeving voor zondaren en de herstelde relatie met God. 

 Het is niet zo dat je door je doop en vieren van avondmaal gelovig wordt. Het geloof komt in ons 

leven door het werk van de Geest door het Woord. Deelname aan de sacramenten versterkt zo het al 

aanwezige geloof.  

 Plaatje 3: vreemdeling 

 De sacramenten zijn ten diepste vreemd. Er is een verborgenheid dat alleen door het geloof 

zichtbaar wordt. Deelname aan de sacramenten, gelovig zijn: je moet het soms uitleggen omdat het niet 

door iedereen begrepen wordt. Zo kun je je een vreemde voelen.  

 Dat komt voort vanuit de bekering tot God: je bent door de doop door God geheiligd (apart gezet) 

en niet meer gericht op de wereld, maar op de hemel. Je verwacht de komst van Gods Koninkrijk (daar 

zien we naar uit in het avondmaal). Zo zijn we vreemdelingen. Op reis naar ons Vaderland. Op die reis vol 

strijd, voedt God ons door Woord en sacrament. Zo leven we van kracht tot kracht, en zien we uit naar de 

komst van het Godsrijk! 

 

Zondag 25 uit de ‘De Heidelbergse catechismus. 

Een eigentijdse weergave’, door dr. W. Verboom 

 

Vraag 65: We hebben gezien dat het geloof nodig 

is om te delen in het heil van Christus. Maar hoe 

komen we nu aan het geloof?  

Antwoord: De Heilige Geest werkt het geloof in 

mijn hart door de prediking van het Evangelie. 

Hij versterkt het door het gebruik van de 

sacramenten. 

 

Vraag 66: Wat zijn sacramenten 

Antwoord: Heilige zichtbare tekens en zegels* 

van de belofte van het Evangelie. Ze helpen ons 

om nog beter te verstaan wat het offer van 

Christus betekent en te geloven dat wij er vast 

en zeker in delen. 

  

Vraag 67: Wijzen het Woord en de sacramenten 

ons dan beide op het offer van Christus? 

Antwoord: Ja, want het Evangelie leert ons en de 

sacramenten verzekeren ons dat onze redding 

berust op het enige offer van Christus. 

 

Vraag 68: Hoeveel sacramenten heeft Jezus 

ingesteld in het Nieuwe Testament? 

Antwoord: Twee, de Heilige Doop en het Heilig 

Avondmaal. 

 

*66: Tekens en zegels 

Tekens: de sacramenten geven aanschouwelijk 

onderwijs. 

Zegels: de sacramenten bezegelen God beloften.

Vragen:  

- Voor volwassenen: 

o Heeft u behoefte aan een teken van God? Zijn de sacramenten daarin voor u behulpzaam? 

o Voelt u zich wel eens een ‘vreemdeling’? Waardoor komt dat? Waar is de reis naartoe? 

- Voor jongeren:  

o Ben je blij met de sacramenten? Waarom wel/niet? Hoe komt dat? 
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o Wat zie je van God in de sacramenten? Helpen de sacramenten jou om te zien wat God jou 

belooft?  

o Welk van de drie ‘plaatjes’ zegt jou het meest? Waarom? 

- Voor kinderen: 

o Jij bent gedoopt! Probeer aan papa of mama uit te leggen wat dat betekent. Of vraag het aan 

hen. 


