
Prekenserie Heidelbergse Catechismus  no. 3 

A.A.F. van de Weg 

ZONDAG 2  
  
Vraag 3: Waaruit kent u uw ellende?  
Antwoord: Uit de wet van God.  
  
Vraag 4: Wat eist Gods Wet van ons? 
Antwoord: Dat leert Christus ons in een hoofdsom, Matt. 22 :37-40: Gij zult God  uw Heere liefhebben met geheel uw hart 
en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en grote gebod. Het tweede, 
daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse Wet en de Profeten.  

  
Vraag 5: Kunt u zich aan dit alles volkomen houden? 
Antwoord: Nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten.  

  
Samenvatting van de preek over zondag 2 van de Heidelbergse Catechismus  
Lezen: Romeinen 3 : 9 - 26 en 7:7-13 
  
Wat is de functie van de wet? 
1. Ze vormt de kenbron van ellende (3) 
2. Ze is een eis van God (4) 
3. Ze zorgt voor ontdekking van ons hart (5) 
  
1. Ze vormt de kenbron van ellende 
Veel ellende in de wereld, in je eigen leven. 
Deze ellende heeft een oorzaak. 
Wij zijn ellendig (uit-landig), zoals de verloren zoon. 
Maar: onze grootste ellende is dat wij onze ellende niet kennen. 
Toch geeft God ons een kenbron: de wet van God.  
De wet is goed, en ontdekt ons aan onze zonde (Rom. 7:7). (vergelijk: politie die je staande 
houdt bij snelheidsovertreding) 
Andere kenbronnen van zonde (geweten, vergelijken met anderen, verleden) schieten 
tekort. 
God houdt ons Zijn wet voor als een landkaart: waar komen we vandaan, waar leven we, 
waar gaan we naar toe. 
Rom. 3:9-20 geeft een pasfoto van onszelf. Schokkend en verootmoedigend. 
De wet maakt niet zalig, maar veroordeelt slechts. 
  
2. Ze is een eis van God 
Inhoud van de wet is niet allereerst de tien geboden, maar de samenvatting ervan: het 
dubbelgebod van de liefde (tot God en de naaste). 
De diepste eis van de wet is namelijk geen uiterlijke gehoorzaamheid aan geboden, maar 
innerlijke liefde tot God. 
Als ouders wil je dat je kind niet slaafs gehoorzaamt, maar hartelijk liefheeft. Zo wil God dat 
Zijn kinderen God hartelijk liefhebben. 
Bijzonder dat het antwoord van de Catechismus zegt dat Christus ons leert dat de eis van de 
wet liefde is. 
Liefde is geen vervanging van de wet, maar wel de vervulling van de wet.  
  
3. Ze zorgt voor ontdekking van ons hart 
De functie van de wet is dezelfde als een röntgenfoto: brengt alle innerlijke problemen aan 
het licht. Geen opluchting, wel confronterend. 
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Christen leert belijden met Jer. 17:9 'Arglistig is ons hart'.  
In het hart van een christen blijft de neiging aanwezig tot zonde (vgl. Rom. 7). 
Die neiging komt tot uitdrukking in haten van God en de naaste. Haten kan ook betekenen 
'bagatelliseren, marginaliseren, vervangen'. 
De wet ontdekt, maar drijft uit naar Christus. De wet is tuchtmeester tot Christus. Wet mag 
geen zelfstandige functie t.o.v. Christus krijgen. 
  
'O Heer, het is van dy (= u), dat ik ben uitverkoren, 
En in uw reine kerk gewonnen en geboren. 
Dat van mijn kindheid aan uw waarheid ik belij' 
Van my en heb ik 't niet, o Heer, het is van dy. 
Van dy is 't dat in ernst mijn zonden mij berouwen, 
En dat op uwen Zoon ik stelle mijn betrouwen, 
Die van verdoeming mijn ziele maket vrij. 
Van my en heb ik 't niet, o Heer, het is van dy. 
Van dy is 't dat ik geern (=graag) mijn schuldenaar vergeve, 
En met een dweech (=nederig) gemoed voor uw gerichte beve. 
Dat ik mijn evenmens veel beter acht als my, 
Van my en heb ik 't niet, o Heer, het is van dy. 
Van dy is 't dat ik tracht de wereld te mishagen, 
En in gehoorzaamheid te slijten mijne dagen. 
Dat ik in uwe gunst gedurig mij verblij, 
Van mij en heb ik 't niet, o Heer, het is van dy. 
Van dy is het alleen dat ik myn heil verwachte, 
En stier (=stuur) van nu voortaan ten hemel mijn gedachte. 
Het goede, dat ik heb, o Heer, het is van dy, 
En alwat anders is, eylaas, dat is van my. 
(Jacobus Revius) 
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. Er is veel ellende in deze wereld (aanslagen, hongersnood enz.). Wat is het verschil tussen 
deze ellende en de ellende waar het in vraag 3 over gaat? 
2. Waarom is het nodig dat wij onze ellende kennen? 
3. Paulus zegt in Rom. 7:24 'Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze 
dood?' Hoe moeten we dit lezen? 
4. Welke plaats neemt Gods wet in in uw persoonlijke beleving?  
5. Spreek met elkaar door over de volgende stelling: Ellendekennis is geen voorstadium voor, 
maar ook geen voorbijgaand stadium in het leven met de Heere. 
  
Voor de kinderen:  
1. Waarom lezen we elke zondagmorgen in de kerk de wet van God?  
2. Wat leer je daarvan?  
3. Lukt het jou om die geboden te doen?  
 


