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ZONDAG 7 
Vraag 20: Worden dan alle mensen weer door Christus behouden, zoals zij in Adam verloren zijn? 
Antwoord: Nee, maar alleen degenen die in Hem door een oprecht geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden 
aannemen. 
 
Vraag 21: Wat is een oprecht geloof? 
Antwoord: Een oprecht geloof is niet alleen een stellig weten of kennen waardoor 
ik alles voor waar houd wat God ons in zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, dat de 
Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van 
zonden, eeuwige gerechtigheid en gelukzaligheid door God geschonken zijn, uit louter genade, alleen omwille 
van Christus’ verdienste. 
 
Vraag 22: Wat is dan voor een christen nodig te geloven? 
Antwoord: Alles wat ons in het Evangelie beloofd wordt, dat is wat de artikelen 
van ons algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof ons in een hoofdsom leren. 
 
Vraag 23: Hoe luiden die artikelen?  
Antwoord: De twaalf artikelen…. 

  
Het geloof: van levensbelang 

1. Waarom is het nodig? (20) 
2. Waaruit bestaat het? (21) 
3. Wat houdt het in? (22) 

  
1. Waarom is het nodig? (20) 
Worden alle mensen zalig? Deze vraag lijkt aanleiding te geven tot een antwoord in aantallen. De 
catechismus laat met de beantwoording van deze vraag echter zien hoe noodzakelijk het geloof is.  
Toen de Heere Jezus in aanraking kwam met iemand die ook graag wilde weten of er veel of weinig 
zalig zouden worden, is Zijn antwoord: Strijdt jij om in te gaan! 
Het is een persoonlijke zaak! Omdat wij met Adam verbonden zijn, zijn we erfelijk belast met de 
zonde. We zijn veroordelenswaardig. Is er een middel om de straf te ontgaan? Die vraag werd in 
zondag 5, vraag 12 gesteld. Het antwoord is gegeven: Christus is gegeven tot een volkomen 
verlossing. Maar hoe krijg ik deel aan Hem? 
Door het geloof. Zo alleen kan ik 'zalig worden'. Zalig worden moeten we niet alleen betrekken op de 
toekomst, maar is hier en nu werkelijkheid. Christus maakt zalig in de tegenwoordige tijd. Hoe word 
ik dan zalig? 
Het antwoord benadrukt - heel evenwichtig - twee aspecten: 
1. Door ingelijfd te worden in Christus: 'inlijven' is een oud-Nederlands woord voor 'opnemen in'. Een 
zondaar wordt door Gods genade door de wonderlijke werking van de Heilige Geest 'in Christus' 
ingeënt. Dit wordt ook wel de wedergeboorte genoemd. In de wedergeboorte werkt Gods Geest 
zonder mij in mij. 
2. Door Christus en Zijn weldaden aan te nemen: het 'inlijven' is wel een passief gebeuren, maar 
vindt plaats door het geloof. Het geloof neemt Christus aan tot Zaligmaker. Aannemen: gelovig 
gebruik maken van Christus en Zijn weldaden. Mag dat dan? Ja, de Heere heeft het belooft in de 
Doop:  

Als wij in de Naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon, dat Hij ons in Zijn 
bloed wast van al onze zonden, ons in de gemeenschap van Zijn dood en wederopstanding 
inlijft, zodat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden.  
In de belofte schenkt God ons alles. Daarom is aannemen ook geen stelen, maar ontvangen! 
  

2. Waaruit bestaat het? (21) 
De vraag naar een 'waar' geloof is terecht en bijbels (vgl. Matt. 13). Er is blijkbaar ook 
'namaakgeloof'. Het is bovendien niet om het even wat je gelooft en hoe je gelooft. Van beide zaken 
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zegt het antwoord wat.  
Waar geloof is in allerlei beelden te vangen: het is als een oog om te zien op de Zaligmaker. Het is als 
een hand, waarmee ik de zoom van Zijn kleed aanraak. Het is als een voet om naar Hem te vluchten. 
(Vergelijk het boek 'Het ABC des geloofs' (A. Comrie)). 
De HC benadrukt twee dingen: zeker weten en vast vertrouwen.  
Wat een actueel antwoord! In onze tijd staat het geloof nog steeds onder kritiek. ‘Geloven doe je in 
de kerk…’, wordt nog wel eens gehoord. Met andere woorden: eigenlijk niet serieus te nemen. Of: 
geloof is een projectie van de mens, opium voor het volk etc.  
Er is meer tussen hemel en aarde dan de zichtbare werkelijkheid. Het geloof put uit de bron van 
openbaring. Het is een geheel eigen soort kennis, die niet minder zeker is dan empirisch vast te 
stellen kennis. 
Geloofskennis is diepgaande, relationele kennis. Vandaar dat kennis en vertrouwen in het antwoord 
in een adem genoemd worden. Spurgeon vergelijkt het geloof met een soort pareldier. Onooglijk en 
klein. Waarin ligt hun kracht? In het gehecht zijn aan de rotsbodem. De golven beuken op de rotsen, 
maar de pareldiertjes blijven onwrikbaar vastgehecht. Ze zijn opgewassen tegen de storm, vanwege 
de kracht van de rotssteen, die onwankelbaar vast ligt. 
Het geloof is geen prestatie van mijzelf. Het is een gave van God. Concreter: 'de Heilige Geest werkt 
het in mijn hart'. Hij gebruikt daarvoor het Evangelie, als apotheek voor onze ziel. 
  
3.  Wat houdt het in? (22) 
De geloofsinhoud is het Evangelie, alles wat beloofd wordt in het Evangelie. Als christen wordt de 
noodzaak om te geloven en Hem dieper te leren kennen, steeds intenser. 
Het komen tot Christus, zorgt voor levende omgang met Christus. 
Dat is eigenlijk 'logisch'. Want inlijving als een rank in de wijnstok, zorgt voor een sapstroom die op 
gang komt, om vrucht te dragen. En die sapstroom blijft nodig om vrucht te dragen, anders verdor je. 
Daarom is het leven van een christen te karakteriseren als een bedelen bij de Bron.  
Wat machtig dat de catechismus over ‘Evangelie’ spreekt. Het Evangelie heeft werf- en trekkracht. 
Het trekt ons uit de duisternis tot het licht. Het snijdt ons van Adam af en plant ons in Christus in. Het 
doorschijnt ons bestaan. Het Woord wordt mij zoeter dan honing. 
Het Evangelie is samen te vatten met de twaalf artikelen. Het is een katholieke – altijd en overal 
geldige – belijdenis van het christelijk geloof. Iemand vergeleek het met twaalf touwen uit de hemel 
neergelaten. In ieder artikel wordt een aspect van het evangelie ontvouwd. In de komende tijd zullen 
we die aspecten een voor een behandelen. 
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. Leg in eigen woorden uit wat 'aannemen van Jezus' betekent.  
2. Waarom is geloven meer dan kennis? Waarom is geloof niet alleen vertrouwen, maar ook kennis? 
3. Is er geloof zonder gevoel? Is er gevoel zonder geloof?  
4. Hoe functioneert de bijbel in (jo)uw geloofsleven? Herken je dat het verlangen van een kind van 
God is 'Maak in Uw woord mijn gang en treden vast…'? 
  
Stelling : We pakken geen belofte, maar de belofte pakt ons. (G. Boer) 
  
Voor de kinderen:  
Wat is geloven? Vergelijk het voorbeeld van een schipper die in de storm het anker buiten het schip 
gooit. Vraag aan je ouders waarom een schipper dat doet.  
 


