
Samenvatting preek n.a.v. H.C. 21b,22 (vraag en antwoord 56,57,58)
Lezen: 2 Kor. 4:16:5-10; 1 Joh. 1:8-2:2

Zondag 21b
Vraag 56: Wat gelooft u over de vergeving van de zonden? 
Antwoord: Dat God mij, vanwege de genoegdoening door Christus, al mijn zonden 
en ook mijn zondige aard, waartegen ik mijn leven lang te strijden heb1, niet meer wil 
gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus wil schenken, opdat ik 
nooit meer door Hem veroordeeld word3. 
11 Joh. 1: 7; 1 Joh. 2: 2; 2 Kor. 5:19. 2 Rom. 7:23-25, Ps. 103:3, 10, 12; Jer. 31: 34; Micha 7: 19. 3 Joh. 
3: 18; Joh. 5: 24. 

Zondag 22
Vraag 57: Welke troost biedt u de opstanding van het vlees? 
Antwoord: Dat niet alleen mijn ziel na dit leven terstond tot haar Hoofd Christus 
opgenomen zal worden1, maar dat ook mijn lichaam, door de kracht van Christus 
opgewekt, weer met mijn ziel verenigd en aan het verheerlijkt lichaam van Christus 
gelijkvormig zal worden2. 
1 Luc. 16:22; Luc. 20: 37, 38; Luc. 23: 43; Filip. 1: 21, 23; Openb. 14: 13. 2 Job 19:25-27; 1 Kor. 15:53, 
54; Filip. 3:21; 1 Joh. 3:2.

Vraag 58: Welke troost put u uit het artikel over het eeuwige leven? 
Antwoord: Dat ik, aangezien ik nu al in mijn hart het begin van de eeuwige vreugde 
gevoel1, na dit leven de volkomen heerlijkheid zal bezitten, die geen oog heeft gezien 
en geen oor heeft gehoord en die in geen mensenhart is opgekomen, om God daarin 
eeuwig te prijzen2. 
1 Joh. 17:3; 2 Kor. 5:2, 3. 2 Joh. 17:24; 1 Kor. 2:9. 

Thema: In het geloof verwacht ik
1. Vrijspraak en geen veroordeling
2. Dat mijn lichaam weer zal opstaan
3. Dat ik eeuwig zal leven

Intro: “Alleen samen krijgen we corona onder controle.” 
Krachtige slogan. Maar krijgen we dit onder controle?
En andere immense problemen: vluchtelingen vanwege geweld en honger; 
klimaatproblemen?
Christelijk geloof: Er zijn geen complete oplossingen voor het hier en nu.
Wel een volkomen verlossing door de dood heen.
En dat heeft alles met hier en nu te maken.

1e: Ik verwacht vrijspraak en geen veroordeling
Diepste probleem: zonde
Diepste oorzaak van wereldprobleem is zonde.
Verbroken verhouding met Schepper en schepping.
Niet uit bestaan uit te roeien: zondige aard.
God neemt mens serieus: zonde is schuld.
En schuld leidt tot veroordeling.
Alleen tegen deze achtergrond is vergeving van belang.

Vergeving: vergeven en vergeten
Dankzij de gerechtigheid van Jezus Christus die we belijden.
1. Om ons leven over te doen en dan goed (in rechte verhouding met God en naaste)
2. Om het offer voor onze zonden en schuld te brengen aan het kruis (voldoening)



Vergeving volkomen: 
In diepte van de zee gegooid (Micha 7:19), Van ons gescheiden als oost en west 
(Ps. 103:12), uitgewist (Kol. 2:14). God wil er niet meer aan denken!
Ook van mijn zondige aard, verkeerde neiging van mijn ‘vlees’.
Nodig: zonden belijden en Zijn vergeving aanvaarden.
Gevolg: van genade en vergevingsgezind leven.

2e punt: Ik verwacht dat mijn lichaam weer zal opstaan
Na het sterven gaat de ziel/innerlijk van de gelovige naar Christus. (Moordenaar aan 
het kruis, Luk. 23:43; Pls. aan Filippenzen 1:21,23, 2 Kor. 5:8).
Lichaam zal opstaan op jongste dag.
Klinkt bizar: lichaam is toch tot stof vergaan? Hoe kun je dit geloven?
Andere gedachten over wat er na de dood is, zijn ook niet logisch 
(reïncarnatie, lichtje aan de hemel, gewoon ‘niets’).
God neemt dit leven serieus met heel ons lichaam (2 Kor. 5:10).
Schepping uit niets en opstanding van J.C. ook groot raadsel.
Beeld van zaad dat eerst sterft/vergaat en zo tot nieuw leven te komen (1 Kor. 15).
Heel deze schepping ziet uit naar voltooiing.
Troost: mijn kwetsbare, geschonden, verouderde lichaam wordt gelijk aan het 
verheerlijkt lichaam van Christus!! 
Om daarmee God volkomen te dienen.
Als waarschuwing: zonder geloof wel lichamelijke opstanding, maar niet voor het 
licht, maar in diepste duisternis.

3e punt: Ik verwacht eeuwig leven
Straks:
Is meer en groter dan we kunnen voorstellen (1 Kor. 2:9).
Te maken met liefde die blijft (1 Kor. 13:13).
Te maken met ‘amen’ en ‘halleluja’ (Augustinus).
Amen: Nu zien we Gods plan in raadsels; kunnen we Zijn Vaderhart en Vaderhand 
niet altijd rijmen. En soms helemaal niet.
Dan zal blijken hoe Hij het kwade deed meewerken ten goede.
Dan blijft alleen ‘halleluja’ over: God voor altijd loven en prijzen.
Te midden van een nieuwe schepping in volle harmonie, waar iedereen zijn eigen 
verantwoordelijkheid en bezigheid heeft. (“over veel zal ik u zetten”).
Maar nooit meer als last, puur als lust.
Dat Licht nu verwachten. (Licht t.o.v. duister en t.o.v. van zwaar(moedig)).
Door er nu al mee te beginnen.

Nu al:
Wie gelooft, heeft het eeuwige leven (Joh. 3:16,36).
Vrede in het hart; glimlach door de tranen heen.
Door de Heilige Geest: voorschot en onderpand van de grote verlossing (2 Kor. 5:5)
Zo telkens weer erdoor heen geloven en zingen.

Enkele vragen om over na te denken of met elkaar te bespreken:
1. Er zijn mensen die zeggen: ‘Je kunt nooit zeker weten of je zonden vergeven 

zijn’. Bent u/jij het daarmee eens? Wat zegt de Bijbel daarover? 
2. Als je leeft uit de vergeving van de zonden, welke gevolgen heeft dat dan voor 

je houding naar de naaste? Zie bijv. Efeze 4:32. 
3. Herkent u/jij iets van de vreugde in de Heere? Wat houdt dat voor u/jou in?
4. Helpt u/jou het nadenken over de heerlijke toekomst voor het staan in het hier 

en nu? Hoe dan?


