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De sacramenten  
ZONDAG 25  
Vraag 65: Aangezien nu alleen het geloof ons aan Christus en al zijn weldaden deel geeft, vanwaar komt dan dit geloof?  
Antwoord: Van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het heilig Evangelie en het 
versterkt door het gebruik van de sacramenten.  
Vraag 66: Wat zijn sacramenten? 
Antwoord: Sacramenten zijn heilige, zichtbare tekenen en zegels, door God ingesteld, om ons door het gebruik daarvan de 
belofte van het Evangelie des te beter te doen verstaan en die voor ons te verzegelen, namelijk dat Hij ons op grond van het 
enige offer van Christus, aan het kruis volbracht, uit genade vergeving van zonden en het eeuwige leven schenkt.  
Vraag 67: Zijn beide, het Woord en de sacramenten, dan daarop gericht, of daartoe ingesteld om ons geloof te wijzen op het 
o er van Jezus Christus aan het kruis, als de enige grond van onze zaligheid?  
Antwoord: Ja, zeker, want de Heilige Geest leert ons in het Evangelie en verzekert ons door de sacramenten, dat onze 
zaligheid geheel en al berust op het enige offer van Jezus Christus, dat voor ons aan het kruis is geschied.  
Vraag 68: Hoeveel sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Testament of Verbond ingesteld?  
Antwoord: Twee, de heilige doop en het heilig avondmaal.  
  

De rijkdom van de sacramenten 
1. Bedoeld als teken bij de belofte van het evangelie 
2. Bedoeld als verzegeling van de belofte van het evangelie  
  
1.Bedoeld als teken bij de belofte van het evangelie 
Het gaat over de sacramenten (vanaf HC 25-31). Veel informatie. Blijkbaar destijds een 
aangelegen punt. 
Zondag 7 sprak over het wezen van het geloof (wat IS het), zondag 8-22 over de inhoud van 
het geloof (wat geloof je), zondag 23 en 24 over het nut en de vrucht van het geloof. En nu 
gaat het over de werking en versterking van het geloof. 
De werking van het geloof gaat vooraf aan de versterking (vgl. Voorbeeld huis/vuur). 
Geloof moet ontstoken worden om te kunnen branden. Het leven van Abram is een 
sprekend voorbeeld. 
Het Woord en de sacramenten zijn genademiddelen van een goede God. De gedachte 
daarachter is dat wij niet meer hoeven te doen dan God door Zijn Heilige Geest Zijn gang 
laten gaan. Dat doet Hij door Woord en sacrament. Het verschil daartussen? In het ene geval 
gebruikt God de oorpoort; in het andere geval de oogpoort. Het Woord is de hoorbare 
verkondiging van Gods beloften; de sacramenten zijn zichtbare en tastbare verkondiging van 
Gods genade. 
In onze gereformeerde traditie kennen we twee sacramenten (tegenover de roomse traditie 
die er zeven kent). 
Het is al vanaf het begin van het OT de gewoonte van God geweest om Zijn beloften door 
middel van tekenen te bevestigen. (Gen. 9:13, 15:17, Richt. 6:37, Jes. 38:7). Tekenen dienen 
om de waarheid van Gods beloften te bekrachtigen. 'Opdat Hij ons de belofte van het 
Evangelie des te beter te verstaan geve'. Het geloof is zwak, en juist daarom daalt God in Zijn 
goedheid af om in de taal der tekenen ons voor ogen te schilderen wat het Evangelie 
inhoudt. 
Om de geestelijke kracht ervan te ontvangen, is geloof nodig.  
Gods belofte gaat vooraf aan het geloof. Dat is wezenlijk voor de sacramenten. Voor de 
doop: Gods 'ja' klinkt voordat mijn 'ja' klinkt. Voor het avondmaal: mijn komen is gevolg van 
Zijn komen tot mij. 
De tekenen zijn dus niet leeg, ijdel, zinloos, nee, ze spreken een taal.  De taal van het Woord, 
de taal van de belofte: vanwege het enige (unieke) slachtoffer van Christus, aan het kruis 
volbracht, geeft Hij ons uit genade vergeving der zonden en het eeuwige leven.  Wie van de 



Prekenserie Heidelbergse Catechismus  no. 33 
 

A.A.F. van de Weg 

sacramenten gelovig gebruikmaakt, die mag het op een zicht- en tastbare manier weten: Hij 
voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. 
  
2. Bedoeld als verzegeling van de belofte van het evangelie  
Een teken verduidelijkt iets. Een zegel bevestigt iets. Doop en Avondmaal verzegelen Gods 
hartelijke liefde en trouw jegens mij. Ik hoef er niet aan te twijfelen! Let op: sacramenten 
verzegelen niet 'mijn geloof', maar 'Zijn trouw en genade'. 
Wat is God genegen en goed om zoveel bevestiging van Zijn hartelijke bereidwilligheid tot 
redden en leiden te geven. 
Ook als ik onbekeerd ben, geen gelovig gebruik kan maken van de sacramenten, sporen de 
sacramenten mij toch aan om mijn vertrouwen te stellen op het offer van Christus. 
Voor het gelovige hart zijn de sacramenten als een bril en medicijn. Wie merkt: mijn 
gezichtsvermogen neemt af, is gebaat bij een bril. Het sacrament is de bril, waardoor er 
verdiept, verbeterd, scherper zicht op het offer van Christus komt. Dat werkt de Heilige 
Geest door het Woord! 
Het is ook een medicijn. Als je gezond bent, heb je geen medicijn nodig. Maar als je je ziek 
voelt, ben je gebaat bij medicijnen. De sacramenten zijn medicijnen om een gezondere 
gelovige te worden. Je kunt ze dus alleen maar tot je eigen schade en schande verachten. 
Verlangt u naar geestelijke bloei? Dan is er ook een verlangen om dieper zicht te krijgen op 
de betekenis van doop en avondmaal. Twee genademiddelen van Godswege! 
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. 'Het geloof heeft voederplaatsen nodig' (G. Boer). Hoe zijn doop en avondmaal voor jou 
een voederplaats? 
2. Wat houdt voor jou een 'gelovig gebruikmaken' van de sacramenten in?  
3.Probeer het verschil te verwoorden tussen 'betekenen' en 'verzegelen'. 

4. Op welke manier kunnen we de betekenis van de sacramenten overschatten?  
En op welke manier onderschatten?  
5. Ter meditatie: 
(vier stemmen en de stem van Christus) 
Mijn hart is zwart 
Mijn hart is rood 
Mijn hart is hard 
Mijn hart is dood 

Maar ieder hart… 
Mijn hart is dood! 

Maar ieder hart… 
Mijn hart is rood… 

Maar ieder hart 
't zij hard of dood 
Of zwart of rood 
Wordt wit in Mijne dood 

(Hendrik Marsman) 
  

Voor de kinderen: Je bent er vast wel eens bij geweest: een doopdienst, een 
avondmaalsdienst. Weet jij wat ze betekenen?  
 


