Serie: Heidelbergse Catechismus
HC2: Wie ben je?
Schriftlezingen: Romeinen 7:7-26, Tekst: Rom. 7:24-25
Zingen: Ps. 119:65, 88, Ps. 86:6, Ps. 51:2 en 6, Ps. 139:1 en 14, Gez. 1:9.
Hoofdpunten van de preek
Ook hier, juist nu is een christen aan het woord! Hij heeft zichzelf leren kennen én weet zich
gekend en geliefd door een getrouwe Zaligmaker.
1 Kennen (v&a 3/ Rom. 7:7b)
Als kind ken je de Vader en weet je wat Hij wil... Hij laat dat weten door Zijn wet. Als kind
van de Vader is dat je een zorg. De wet is goed, maar ik ben ver van Huis: ellendig.
Juist omdat ik Vaders wil leer kennen, ontdek ik hoeveel last ik heb van mijn eigen wil. De
wet leert ons vanuit God te denken. Zijn oordeel telt, niet mijn gevoel of mijn mening.
2 Leren (v&a 4, Deut.10:12-13)
God schenkt na Israëls bevrijding Zijn wet opnieuw. Hij wil Zijn volk bij de vrijheid
bewaren. Zijn ‘eisen’ zijn ‘ten goede’. God is onze Schepper en heeft recht van eisen.
Wat God eist, leert Gods Gezalfde ons. Christus leert als praktijkleraar leerlingen de wet.
Bovendien maakt Christus’ Geest maakt mij ‘gewillig en bereid’ om God te dienen (v&a 1j).
3 Liefhebben (antw. 4vv, Matth. 22:37-40)
Wat God eist... leert Christus ons: liefhebben. Alles wat God van ons wil komt neer op
liefhebben. Hij heeft ons daarom geschapen. Na de zondeval wil God dit nog steeds.
God wil ons helemaal. Altijd. Gods eis was Christus’ lieve lust. Zo leert Hij ons... naar God
en onze naaste. God kan je niet zonder Zijn schepsel (en schepping) liefhebben.
4 Houden? (v&a 5, Rom. 7:23)
Liefde wil altijd alles geven, kortom volmaakt zijn. Ik ontdek dan net zoals Petrus, Paulus,.
de diepten van mijn zondig hart: Ik kan het niet. Ontkenning is misleiding (1Joh.1:8).
Ik ben en blijf met mijn neiging (die na zondeval mijn natuur uitmaakt) op genade aangewezen. Wat een troost: mijn trouwe Zaligmaker kent mij en nam mij voor Zijn rekening.
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