Schriftlezing: Psalm 32 en Lukas 7:36-50, Tekst:
Luk. 7:48b, Thema: HC21.56
Zingen: Ps. 32:1,3 en 6, Ps. 86:3, Gebed des
Heeren 1 en 6, Ps. 85:1 en 4, Ps. 103:2 en 6.
Hoofdpunten van de preek
De blijde boodschap, ‘uw zonden zijn u vergeven,’
hoor je alleen in/door de gemeente van Christus.
Dáár wordt op Gods gezag zonder enige
voorwaarde over de vergeving van de zonden
gesproken. Dit eist ons geloof.
Geloof [vraag 21.56]
De HC vraagt bewust naar ‘wat gelooft u van de
vergeving van de zonden?’ Dit heeft alles te maken
met de zekerheid van het geloof: de rechtvaardige
zal uit het geloof leven.’

of -). Wij hebben tegen God gezondigd. Ook in alles
wat we tegen onze naaste doen.
Wat is zonde? Dat ik niet voor God leef, maar voor
mijzelf. Alle ellende komt daaruit voort. Mijn zondige
aard is een levenslang probleem (Rom. 8:19vv).
Het evangelie is Gods antwoord op onze zonden.
Wie zich geen zondaar weet, heeft niets aan dit
antwoord en vindt het kruis maar dwaasheid.
Het kruis verkondigt ons dat God recht doet en met
de zonde afrekent. Voor die behouden worden is het
een kracht van God tot zaligheid, want God vergeeft
al mijn zonden om Jezus wil.
Gedenken en schenken [antwoord 21.56b+c]
Wat is vergeving? In bijbels taalgebruik betekent dit
dat God de zonde wegneemt.

God zegt niet maak het goed, verzamel genoeg
berouw…Hij zegt wel: uw zonden zijn u vergeven.
Geloof alleen. Genade ervaart daarom zo moeilijk,
omdat het zo eenvoudig is.

De HC vertaalt dit in de zekerheid van het geloof:
God gedenkt nooit meer aan het kwaad dat wij
bedreven…

Geloven is niet anders dan het voor waar houden
wat God zegt. De tekenen bij het Woord
onderstrepen dit alleen maar: er is genoeg gedaan!

Vergeving is méér dan het wegnemen van onze
zonde. God geeft ook wat Hij van ons vraagt: een
leven voor en door Hem. In 1 woord: gerechtigheid:
leven naar Gods wil en wet. In 1 naam: Christus.

God vergeeft [antwoord 21.56a]
Vergeving begint bij God (net zoals dit antwoord):
wat Hij zegt telt, niet wat een mens van mij vindt (+

Nooit en te nimmer is er verdoemenis voor allen die
in Christus Jezus zijn. Geloof dit evangelie!
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