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ZONDAG 33 
Vraag 88: Uit hoeveel stukken bestaat de oprechte bekering van de mens? 
Antwoord: Uit twee stukken: de afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. 
Vraag 89: Wat is de afsterving van de oude mens? 
Antwoord: Het is een innig berouw dat wij God door onze zonden vertoornd hebben, en die hoe langer hoe 
meer haten en ontvluchten. 
Vraag 90: Wat is de opstanding van de nieuwe mens? 
Antwoord: Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstig en liefdevol verlangen om naar de 
wil van God alle goede werken te verrichten. 
Vraag 91: Maar wat zijn goede werken? 
Antwoord: Alleen die uit een oprecht geloof, volgens de Wet van God, tot Zijn eer geschieden, en niet die op 
ons eigen goeddunken of menselijke voorschriften gegrond zijn. 

  
Waaruit bestaat het leven van de dankbaarheid? 
1. afsterven van de oude mens 
2. opstaan van de nieuwe mens 
 
1. afsterven van de oude mens 
Het gaat in deze zondagsafdeling over 'bekering'. Een vaak gebruikt en veel voorkomend 
woord in de preek en de bijbel. 
Bij bekering denken we vaak eenzijdig aan een 'eenmalige' bekering. Echter: bekering kan 
ook slaan op de 'heiliging van het leven'. 
Bekering is zowel een radicale verandering van koers (Luk. 15) als een dagelijkse bijsturing 
van het leven. De catechismus heeft het over de 'dagelijkse bekering' als zij spreekt over de 
'waarachtige bekering'. Volgens zondag 33 bestaat die bekering uit sterven en opstaan. Deze 
beeldspraak is bijbels (vgl. Rom. 6, Ef. 4, Kol. 3). 
Het is terecht en goed dat we onderwezen worden in deze 'dagelijkse bekering'. Er bestaat 
namelijk het gevaar dat genade 'goedkoop' wordt. We zeggen dat we geloven, maar ons 
leven getuigt niet van dagelijkse toewijding aan Jezus en zelfverloochening. Zo is deze 
zondagsafdeling een spiegel voor ons eigen leven. Functioneert de genade in ons leven? Of 
is onze belijdenis niet meer dan een vrome leus? 
Het 'sterven van de oude mens' (89) bestaat uit drie aspecten: 
 A. Hartelijk verdriet over de zonde ('droefheid naar God', vgl. 2 Kor. 7:10). 
 B. Haten van de zonde. 
 C. Ontvluchten van de zonde. 
Een christen heeft dagelijks te maken met 'diabolisten' (Bunyan, De Heilige Oorlog). Dat 
levert een voortdurend gevecht op met de 'inwonende zonde' (Rom. 7). In dit gevecht is er 
door Gods genade voortuitgang te boeken ('hoe langer hoe meer…). 
 
2. opstanding van de nieuwe mens 
De opstanding gaat gelijk op met de afsterving. De basis van de opstanding van het nieuwe 
leven is Rom. 6: ik ben met Christus gekruisigd en met Hem opgestaan. In de praktijk heeft 
een kind van God maar één ding te doen: leven uit het volkomen werk van Christus (Rom. 
6:11). Omdat de oude mens gedood ís, moet hij ook gedood wórden. Omdat de nieuwe 
mens met Hem opgestaan is, daarom staat hij ook óp! 
Deze opstanding zorgt voor blijdschap. Blijdschap, verbonden met het Woord, gevoed door 
de prediking van het Woord, gericht op God. 
De blijdschap is een innerlijke blijdschap. Hoewel je deze vreugde voor jezelf kunt houden en 
kunt koesteren, kun je het opstandingleven niet voor jezelf houden. 
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De opstanding van de nieuwe mens komt concreet tot uiting in het leven van alledag. Geen 
dwang, maar vrijwillige liefde om het beeld van Christus te vertonen. ‘Zij die naar de Geest 
zijn (in het spoor van de Geest getrokken zijn) bedenken de dingen van de Geest’ (Rom. 8:5).  
In het kader van dit nieuwe leven worden 'goede werken' gedaan. (Tit. 2:14) Deze goede 
werken betreffen ons concrete leven voor Gods aangezicht: achter de balie, in de auto, 
achter je computer, in de omgang met je partner, in de opvoeding van je kinderen enz. 
Goede werken zijn 'goed', als ze  
 A. Uit de goede bron, namelijk het geloof, voortkomen 
 B. Naar de wet van God gedaan worden 
 C. Hem ter eer zijn 
 
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning: 
1. Herken je de ‘droefheid naar God’ (zie 2 Kor. 7:10) in je eigen leven? Wat werkt dit 
verdriet over de zonde uit? 
2. In de preek ging het o.a. Over het 'ontvluchten van de zonde'. Een bekend gezegde is: 'Je 
kunt niet voorkomen dat vogels over je hoofd vliegen, wél dat ze een nest op je hoofd 
bouwen'. Hoe functioneert dit gezegde in je leven? 
3. Een christen is gestorven met Christus en 'de oude mens' sterft tegelijkertijd iedere dag. 
Wat leert ons dit? 
4. Hoe bestaat het dat droefheid over de zonde en vreugde in God in het leven van een 
christen samen kunnen gaan? Moeten deze twee zaken in balans zijn? Is dat zo in je eigen 
leven? Waarom wel/niet? 
5. Op welke manier ben jij het 'zout der aarde' en het 'licht der wereld'? 
 
Voor de kinderen: 
Hoe merk je of iemand echt van de Heere Jezus houdt? Wat wil je dan niet meer? Wat wil je 
juist wel? Hoe is dat bij jou? 
 
 
 
 


