Serie: De Heidelbergse Catechismus.
Wat is geloof?
Schriftlezingen: Joh. 20:24-31, Rom. 10:5-13 Tekst: Joh. 20:30,31
Zingen: Ps. 95:1 en 4, Ps. 45:2, Ps. 119:25 en 65, Ps. 56:5 en 6, Ps. 27:7
Hoofdpunten van de preek
Geloof is van levensbelang, maar wat is geloof? Wat geloof je dan?
1 Levensbelang (v&a20-Joh.3:18)
Alleen de mensen die geloven worden behouden. Zonder geloof blijf je veroordeeld. God
wil je redden. Hij komt met Christus en laat de wereld weten dat je door Hem gered wordt.
Alleen zondaren die Hem aannemen worden behouden. Door het geloof worden we één
met Christus (ingelijfd) en nemen we alles aan wat Hij ons belooft.
2 Kennen en vertrouwen (v&a21ab-Joh.20:29)
Wat is geloven? Staan op 2 benen: kennen en vertrouwen. Een twee-eenheid! God laat
ons in Zijn Woord alles weten wat nodig is voor het geloof. Ik hou alles voor waar.
Weten is niet beperkt tot verstand. Daarom het andere woord: kennen. De vertrouwelijke
omgang met God, doordat we Hem leren kennen én ons aan Hem toevertrouwen.
3 De Heilige Geest (v&a21cd-Rom.8:15)
Het geloof praten we onszelf niet aan. De Heilige Geest zorgt ervoor dat ik ga geloven.
Zonder de Geest kan ik niet geloven. Met de Geest kan ik niet niet-geloven.
De Geest gebruikt daarvoor het Evangelie. De Geest leert ons daardoor God kennen en
ons aan Hem toevertrouwen. De Geest werkt persoonlijk: niet alleen anderen, ook mij...
4 Alles gekregen (v&a21ef-Ef.1:18)
Wat God belooft, geeft de Geest ons om Jezus’ wil. Dat is zo zeker, dat het antwoord ons
van kinds af leert: het is ons allemaal geschonken. Niet pas voor straks, maar nu al.
Maakt dit een christen niet over verzekerd of hoogmoedig? Nee: het is alleen uit genade...
De zekerheid ligt in God en in de Middelaar: Hij heeft het voor mij verdiend.
5 Wat ik moet geloven (v&a22-Joh.20:31)
Omdat God dit allemaal belooft in het evangelie, moeten we dat geloven. Geloof is
onmisbaar. Door te geloven ontvangen we wat God belooft.
Niet alles is evangelie. Satan komt met een ander evangelie. Geloofsbelijdenissen
ontstonden tegen deze achtergrond. Ze vatten het evangelie samen. Ik geloof in...
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