HC 6: 16

Vereenvoudiging

Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens
zijn?

Waarom moet de Middelaar een echt mens zijn, zonder
zonden?

Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde,
dat de menselijke natuur,
die gezondigd had,
voor de zonde betaalde;
en dat een mens,
zelf een zondaar zijnde,
niet kon voor anderen betalen.

De mens heeft gezondigd,
daarom eist God dat
een mens voor deze schuld betaalt.
Hij moet zonder zonden zijn,
want een mens die zelf zonden doet,
kan niet voor anderen betalen.

HC 6: 17
Waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn?

Waarom moet de Middelaar tegelijk ook God zijn?

Opdat Hij, uit kracht Zijner Godheid,
de last van de toorn Gods
aan Zijn mensheid zou kunnen dragen,
en ons de gerechtigheid
en het leven zou kunnen verwerven
en wedergeven.

Alleen als Hij echt God is,
kan Hij
de last van de toorn van God tegen de zonde dragen,
de gerechtigheid en
het leven voor ons verdienen en
aan ons teruggeven.

HC 6: 18
Maar wie is deze Middelaar,
Die tegelijk waarachtig God en
een waarachtig, rechtvaardig mens is?
Onze Heere Jezus Christus,
Die ons van God
tot wijsheid,
rechtvaardigheid,
heiligmaking, en tot een
volkomen verlossing
geschonken is.

Wie is deze Middelaar,
Die tegelijk echt God en
een echt zondeloos mens is?
Onze Heere Jezus Christus.
God heeft Hem aan ons gegeven tot
wijsheid,
rechtvaardigheid,
heiligmaking en een
volmaakte verlossing.

HC 6: 19
Waaruit weet gij dat?

Waaruit weet jij dat?

Uit het Heilig Evangelie,
hetwelk God Zelf
eerstelijk
in het paradijs heeft geopenbaard,
en daarna
door de heilige patriarchen
en profeten laten verkondigen,
en door de offeranden
en andere ceremoniën der Wet laten voorbeelden,
en ten laatste
door Zijn eniggeboren Zoon vervuld.

Uit het Evangelie in de Bijbel.
God heeft het Evangelie,
voor het eerst
in het paradijs bekend gemaakt
Daarna heeft Hij het evangelie
door de aartsvaders
en profeten laten verkondigen.
door de offers uitgebeeld
en andere gebruiken
die God in de wet van Mozes voorschreef.
Tenslotte is het evangelie door Gods Zoon vervuld.

De Heere Jezus Christus, de Middelaar Gods en der mensen.
1. De Middelaar voor zondaren nodig
2. De Middelaar door God geschonken
3. De Middelaar uit het evangelie te kennen

Gespreksvragen Heidelbergse Catechismus (=HC)
Je kunt enkele of alle vragen nemen als uitgangspunt om de preek te overdenken of te bespreken.
1.

Overdenk of bespreek de volgende stellingen.
a. Je mag kritiek hebben op de catechismus.
b. In Zondag 6 wordt veel geredeneerd.

2.

Leg uit wat een waarachtig en wat een rechtvaardig mens is.

3.

In de preek werd gezegd: ‘dat ík nu zalig kan worden, komt omdat God Zijn rechtvaardigheid handhaaft.’ Hoe kan dat?

4.

In de preek werd de vraag gesteld: gemeente, meisjes en jongens, praat je weleens over de toorn van God?
a. Wat is je antwoord?
b. Waarom is het belangrijk over de toorn van God te spreken?
c. Waarom brengt de toorn van God ons op Golgotha?

5.

Welke richting wordt gewezen aan jongeren en ouderen die niet durven zeggen dat de Heere Jezus Christus hen
gegeven is?

6.

Waarom hebben we Zondag 2 (vraag en antwoord 3) en Zondag 6 (vraag en antwoord 19) allebei nodig?

7.

Voor de kinderen. Wat in de HC staat, komt uit de Bijbel.
Hieronder staan vraag en antwoord 18 uit de HC.
Daaronder staan enkele teksten uit de Bijbel die bewijzen dat wat in de HC staat uit de Bijbel komt. Dat zijn dus
bewijsteksten.
Onderstreep in de Bijbelteksten wat ook in de HC staat.
Als je het lastig vindt, kun je je papa of mama vragen je te helpen.

VRAAG 18:

Maar wie is deze Middelaar, Die tegelijk waarachtig God (a)
en een waarachtig (b)
rechtvaardig mens is? (c)

ANTWOORD:

Onze Heere Jezus Christus, (d)
Die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, en tot een volkomen verlossing geschonken
is. (e)

BEWIJSTEKSTEN
(a)
Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij
zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven. 1 Johannes
5:20
(b)
En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude. En zij baarde haar eerstgeboren
Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg. Lukas
2:6-7
Maar heeft Zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk
geworden. Filippenzen 2:7
(c)
En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan
heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is. Jesaja 53:9
Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen
rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Jesaja 53:11
Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou
brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest. 1 Petrus 3:18
(d)
Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus. 1 Timotheüs 2:5
Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. Lukas 2:11
(e)
Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en
verlossing. 1 Korinthe 1:30

