Schriftlezing: Luk. 7:1-10, Hand. 16:22-40. Rom.
10:6-15. Tekst: Hand. 16:31 Thema: HC7 Zingen:
Ps. 106:1 en 3, Ps. 71:10, Ps. 27:3 en 7, Ps. 56:5,
Ps. 52:7.

alleen maar echt zijn wil het geen on/bij/schijngeloof
zijn), toch belangrijk. Er wordt zoveel geloofd, of
gezucht onder een (vermeend) gebrek aan geloof.

Hoofdpunten van de preek
Geloof! Een van de belangrijkste woorden uit de
bijbel. HC7 bespreekt 3 belangrijke vragen:

Als we geloven, dan geloven we niet iets maar
Iemand: Jezus. Met het kennen, belijden, omhelzen
van deze Naam staat of valt het geloof. Opvallend
genoeg wordt dit pas in HC23 expliciet gezegd.

Waarom zouden we geloven[v&a20]?
De HC benadert deze vraag ‘van beneden af.’ Dat
kan ook andersom: we hebben te geloven - om de
eenvoudige reden dat God dit wil/eist.

In het geloof is de hele mens betrokken. Kennen en
vertrouwen. Verstand en gevoel. Niet te scheiden,
hoogstens te onderscheiden, waarbij het ‘kennen’
vooropgaat. Rom. 10:14 Hoe zouden we geloven…?

In de hof ging het daarop fout en God verdoemde de
mens. HC zegt: alle mensen zijn in Adam verdoemd,
d.w.z. weggestuurd, het oordeel dragend. Tijdelijk,
maar wie God ongehoorzaam blijft: voor eeuwig.

Het geloof is een gave van God (Ef. 2:8). Het is een
geschenk om het Geschenk van Gods liefde te
ontvangen. De Heilige Geest werkt dit door het
evangelie. Dit maakt ons – goed beschouwd – niet
lijdelijk, maar verwachtingsvol. Geloof leeft in
verwondering: amazing grace…

In deze verdoemde wereld klinkt namelijk een Naam.
Jezus. De ons van God geschonken Zaligmaker
(v&a18). Hij nam onze plaats in, liet Zich verdoemen
om het goed te maken tussen mens en God! Zo
maakt Jezus Zijn Naam waar: Zaligmaker. Redder…
Hét Geschenk van Gods liefde moet wel ontvangen
worden! Hoe? De vraag van velen: ‘wat moet ik doen
om zalig te worden. Geloof in Jezus…’ Alleen door
(niet om!) het geloof in de Redder worden we gered.
Wie niet gelooft blijft wat hij is: veroordeeld (Joh.
3:18).
Wat is geloven [v&a21]?
Een waar geloof? Hoewel dubbelop (geloof kan
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Wat geloven we [v&a22-23]?
Wat geloven we dan? Heerlijk antwoord: alles wat in
het evangelie beloofd wordt. Nu is heel de bijbel
evangelie (vgl. HC6) en heel het evangelie belofte.
Zo spreekt God en dit is wat Hij de wereld wil laten
weten. Net zoals in het paradijs wil de Heere geloofd
worden. Geloven = amen zeggen.
In de geloofsbelijdenis hebben anderen ons dat
voorgedaan, opdat wij zullen aansluiten.

