Schriftlezing: Lukas 8:4-15, Tekst: Lukas 8:15,
Thema: HC25 Zingen: Ps.145:3 en 5, Ps. 23:1, Ps.
119:3, 25 en 53, Ps. 52:6 en 7, Ps, 111:5

spreker, maar door de Heilige Geest geen
mensenwoord, maar een kracht tot zaligheid. Als
hoorders hebben we een grote verantwoording!

Hoofdpunten van de preek
Waar komt het geloof vandaan en hoe wordt het
geloof versterkt? HC25 in twee vragen.

Hoe wordt het geloof versterkt [25.65b]?
[ook 66-68 komen hier beknopt aan bod]

Waar komt het geloof vandaan [25.65a]?
Het geloof is een geschenk van God (Ef. 2:8b), Hij
werkt het door Zijn Geest in ons hart.

Ook de versterking van het geloof is het werk van de
Heilige Geest, in dit antwoord wordt het toegespitst
op het gebruik van de sacramenten (er zouden ook
andere dingen genoemd kunnen worden).

Een antwoord vol zekerheid en troost! Zó gebeurt
het in ieder geval. Sterker dan alle ongeloof,
onverschilligheid of twijfel is de Heilige Geest.

Het ‘gebruik’ is een kernwoord in v&a 65 en 66. Door
actief deel te nemen aan de HD en het HA worden
we gesterkt in het geloof, in de beleving van de
enige troost.

De Geest gebruikt een krachtig middel: het Woord,
het ‘zaad van de wedergeboorte (1 Petr. 1:23).’ Het
Evangelie wordt gezaaid (verkondigd) en de Geest
zorgt dat het gaat groeien in ons leven.

Bij zowel de HD als het HA staat de belofte van het
heil, het werk van Christus helemaal centraal. Door
de tekenen worden we daarop gericht. Ik voor u…

Hoe de Geest dat doet? Het antwoord zegt er niets
over. Bewust. Dat is verborgen en bij iedereen weer
anders. De HC maakt er geen (eng) systeem van.

De term ‘sacramenten’ heeft uitleg nodig, in de
bijbel komt dit woord niet voor, daar gaat het over
‘instellingen van God.’

Het is al bijzonder genoeg dat de Heilige Geest
werkt door de verkondiging van het Evangelie.

In het OT waren er meer, maar door Christus zijn
deze tot vervulling gebracht. Hij heeft bij twee
instellingen ons opgedragen om daarmee op Zijn
manier mee verder te gaan, totdat Hij komt.

Is dit oude en soms zo moeilijke Woord nu zo
bijzonder en is de verkondiging dan zo iets
speciaals? Niet wat betreft de welsprekendheid of de
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