
Prekenserie Heidelbergse Catechismus  no. 4 

A.A.F. van de Weg 

ZONDAG 3  
  
Vraag 6: Heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen? 
Antwoord: Nee, God heeft de mens goed en naar zijn beeld geschapen, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij 
God zijn Schepper op de juiste wijze zou kennen, Hem van harte liefhebben en met Hem in eeuwige zaligheid zou leven om 
Hem te loven en te prijzen.  
  
Vraag 7: Waar komt dan die zo verdorven aard van de mens vandaan? 
Antwoord: Uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs; daar is onze natuur 
zozeer verdorven, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden.  

  
Vraag 8: Maar zijn wij dan zo verdorven dat wij geheel en al onbekwaam zijn tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad?  
Antwoord: Ja, tenzij wij door de Geest van God wedergeboren worden.  

  
Samenvatting van de preek over zondag 3 van de Heidelbergse Catechismus  
Lezen: Psalm 51 
  
De gelovige zoektocht naar de oorsprong van alle ellende leidt ons naar 
1. Onze formatie - hoe het was 
2. Onze deformatie - hoe het werd 
3. Onze reformatie - hoe het anders wordt 
  
1. Onze formatie - hoe het was 
Vraag 6 is een logische vraag, waarop geen logisch antwoord te geven is. 
Zonde is onlogisch, dwaas, niet te verklaren. 
De vraag naar de oorsprong van het kwaad is een actuele en herkenbare vraag, in de wereld 
en in ons eigen leven. 
De Catechismus wil ons met het antwoord bij de hand nemen en ons voor de spiegel zetten. 
In plaats van dat wij God beschuldigen van onrecht, dienen wij de hand in eigen boezem te 
steken. 
God heeft het beste met ons voor (gehad): Hij schiep ons in ware gerechtigheid en 
heiligheid, naar Zijn beeld. 
Nee, God heeft de mens niet boos en verkeerd geschapen. Alle vingers wijzen naar onszelf. 
  
2. Onze deformatie - hoe het werd 
Wij denken zelf te kunnen bestaan, zonder God te kunnen leven.  
Om een antwoord te geven op de vraag waar onze verdorven aard vandaan komt, wijst de 
catechismus terug naar Gen. 3.  
In Gen. 3 gaat het over Adam en over mij. Adam is mijn allereerste voorouder. Omdat de 
boom (Adam) viel, vielen de takken (wij) ook. 
Omdat de catechimus spreekt over de 'ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders', 
onderstreept zij de opstand van Adam en Eva. Zij kozen bewust voor de zonde. 
Adam en Eva hadden de vrijheid om te kiezen, want 'vrijheid is de voorwaarde voor liefde' 
(Berkouwer). 
Toch vielen Adam en Eva. Dat is geen verklaring voor de zonde, maar openbaring van God, 
dat zowel Adam en Eva als ik, gevallen mensen zijn. 
Buiten Christus schuif ik de schuld van mij af; door Gods genade ga ik de schuld persoonlijk 
belijden. 
De catechismus spreekt over 'in zonden ontvangen en geboren zijn'. Augustinus wijst op een 
baby, die zich al egoïstisch gedraagt. De zonde zit er echt in; we zijn erfelijk belast. 
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De zinsnede 'onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad' is voorwerp geworden 
van spot en smaad. Deze zin moeten we niet verkeerd uitleggen. Het betekent: we zijn 
onbekwaam tot enig zaligmakend goed (vgl. Dordtse Leerregels III/IV, art. 3), maar als 
gevallen mens kunnen we burgerlijk en maatschappelijk goede dingen verrichten. 
  
3. Onze reformatie - hoe het anders wordt 
Ons leven is als een bouwvallig huis. Een restauratie is niet afdoende. Een vernieuwing is 
nodig. 
Het woordje 'tenzij' in antwoord 8 geeft in de eerste plaats de onmogelijkheid aan om weer 
te voldoen aan Gods scheppingsdoel. 
Tegelijk zet het de deur tot verlossing wagenwijd open. Verlossing komt van de andere kant, 
van Gods Geest. Verlossing ligt (gelukkig) niet binnen ons handbereik. 
God wil de wedergeboorte werken in ons hart en gebruikt daarvoor het zaad der 
wedergeboorte, Zijn Woord (1 Pet. 1:23) 
De Geest belooft in onze harten te werken (Ez. 36:26-27). 
In de wedergeboorte ontdekt de Geest mij aan mijn eigen onmogelijkheden en opent mijn 
ogen voor de Heere Jezus. 
Kenmerkend voor de wedergeboorte is verlangen naar hulp en ontferming. Verlangen naar 
troost en geborgenheid. Verlangen naar redding en zekerheid. 
Onze toestand: totaal verloren, maar niet hopeloos. Dankzij Gods genade. 
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. In de preek werd de zonde 'onzin bij uitstek' genoemd. Wat vindt u daarvan? 
2. Wat gebeurt er wanneer wij de zonde - een onverklaarbaar raadsel - proberen te 
verklaren? 
3. 'Als er een dogma is waarvan de waarheid uit de krant valt af te lezen, dan is het wel dat 
van de erfzonde' . Geef uw reactie op dit citaat. 
  
Voor de kinderen:  
1. Kun jij vertellen wat er gebeurd is in het paradijs toen Adam en Eva van de verboden 
vrucht hebben gegeten? 
2. Doe jij wel eens verkeerde dingen? Hoe komt dat? Hoe kan het weer anders worden? 
 


