
Serie: Heidelbergse Catechismus 
 

Mini_Rom_3_28_[HC23] 4-2-2023 HG Boven-Hardinxveld 

HC23 Door het geloof rechtvaardig 
Schriftlezing(en): Romeinen 1:16-17, Rom. 3:21-31 Tekst: Rom. 3:28 
Zingen: Ps. 65:1 en 2, Ps. 27:7, Ps. 103:2 en 4, Ps. 32:1,3 en 6, Ps. 89:7 
 

Hoofdpunten van de preek 
De catechismus stelt wezenlijke en bij de tijdse vragen: wat heb je eraan dat je dit gelooft? 

1 Wat (heb je eraan)? (Psalm 27:13 – V&A59) 
De persoonlijke vraag ‘wat heb jij eraan?’ wordt ons ook door Jezus of Paulus 
voorgehouden. Wat baat het je als...? Geloof maakt wezenlijk verschil. 

Geloven is concreet: je gelooft iets (‘dit allemaal’) vooral Iemand (de drie-enige God). De 
catechismus heeft via de geloofsbelijdenis het geloof samengevat.  

Wie dit allemaal – Hem helemaal – gelooft is rechtvaardig voor God: onze Schepper die 
ons daarom dankzij Zijn Zoon verlost en door de Heilige Geest toebrengt.  

2 Hoe? (Rom. 3:28 – V&A60) 
In het gelooft draait het om de rechte verhouding met God. Daarbij kom je je geweten (= 
‘samen weten’) tegen. De Geest weet wat God wil en wat erin je hart leeft.  

De Geest is eerlijk, maakt eerlijk en opent daarmee de weg naar genade: God schenkt en 
rekent mij toch de volle genade van Christus toe. Hij rechtvaardigt... niet ik. Hoe kan dit? 

Uit genade om Christus’ wil. Het is alles of niets met genade. Zodra het aankomt op iets van 
de zondaar (‘verdienste’) wordt geloven genadeloos en ben je op jezelf teruggeworpen. 

3 Waarom (ben je door het geloof rechtvaardig)? (Rom. 1:17 – V&A61) 
Alleen door het geloof ben je rechtvaardig. Dat moet je uitleggen, want wereld, verstand 
en geloof kunnen daarop aanslaan: dit is goedkoop, onbegrijpelijk en irritant (1Kor.1:18). 

Geloof, verstand en rechtvaardigheidsgevoel struikelen over het evangelie van Christus. 
Hij alleen maakt het goed met God, in Hem doet God recht en door Hem bedekt Hij mij. 

Christus’ volkomen gerechtigheid kan alleen door het geloof aangenomen en toegeëigend 
worden. Geloof is slechts een gevraagd én gegeven hulpmiddel. Dan kan/wil je niet anders. 


