Samenvatting preek zondag 7 (25 augustus 2019)
Bijbelgedeelten: Johannes 3:13-18 en Hebr. 11:1-6
Die in Hem gelooft…
In zondag 5-6 hoorden we over Gods reddingsplan: Hij wil ons redden door Zijn
Zoon. Maar dat gaat niet automatisch. Johannes schrijft: ‘opdat een ieder die in
Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft’ (3:16). De Heere Jezus
heeft alles gedaan wat nodig was om onze zonden te vergeven en ons weer terug
te brengen bij God. Maar zonder geloof heb je er niets aan.
Wat is geloven?
Eigenlijk is de hele catechismus één groot antwoord op de vraag wat geloven
betekent. In zondag 7 vat de catechismus het samen: kennen en vertrouwen.
(1) Kennen
Geloven betekent (anders dan mensen vaak denken) dat je iets zeker weet. De
Heilige Geest wint je ervoor in om ‘amen’ te zeggen op alles wat God in de Bijbel
tegen ons zegt, soms dwars tegen je twijfel en weerstand in. Geloven betekent je
houvast zoeken en vinden in de woorden van God.
(2) Vertrouwen
Tegelijkertijd is geloven meer dan kennen. Het is vooral vertrouwen. Dat
vertrouwen is gebaseerd op wat je in de Bijbel (Gods ‘liefdesbrief’) over God leert
en over Hem mag weten. David zegt het in Psalm 9:11 heel mooi: ‘Wie Uw Naam
kennen, zullen op U vertrouwen.’
Jezus
Dat geloofsvertrouwen is vooral gericht op de Heere Jezus, in Wie God Zichzelf
volkomen heeft geopenbaard. Hij laat ons zien wie God is en dat God ons
vertrouwen meer dan waard is. Geloven betekent dat je stopt met jezelf te redden
en je door Jezus laat redden, elke dag weer. Dat heeft te maken met:
• terugkijken (denken aan wat Jezus gedaan heeft door Zijn kruis en opstanding)
• omhoogkijken (denken aan wat Jezus nu doet, dat Hij ook in de hemel voor ons
aan het werk is) en
• vooruitkijken (denken aan Jezus’ wederkomst, dat Hij straks Zijn werk afmaakt).

