
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v/g 
ps. 147:5 
TW 
ps. 147:7 
gebed 
 
doop:   formulier 2 
   Opwekking 710 (piano: Jojanneke Bos) 
 
lezen preektekst: HCC 5-6 
ps. 40:3 
preek 
Bijbellezingen: zie in de preek (worden gebeamd) 
amenlied: GK gz. 79:2 
gebed 
collecte 
GK gz. 81:3,4 
zegen 
 
Gestraft met de zwaarste: met de eeuwige straf. 
Zo eindigt HC 4.11. 
Om wanhopig van te worden! 
 
Ontkomen, weer in genade aangenomen. 
Zo begint HC 5.12. 
Hoort u het goed, lees ik het goed? 
Jazeker! 
Ongedacht, onverwacht, als uit het niets. 
Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God!: naar Mt. 1926. 
Tóch een licht doorlatende tunnel aan wat een doodlopende weg leek te zijn! 
Tóch goed nieuws, groot nieuws: evangelie! 
Machtig om te brengen en te horen: halleluja! 
 
1 HC 5.12: betalen moet! 
Nee, er is geen ontkomen aan. 
Betalen moet. 
Aan Gods geschonden recht zal moeten worden voldaan. 
HC 5.12 laat HC 4.11 ongewijzigd gelden. 
God kan niet anders dan zijn recht te doen blijven gelden,  
en Zich zo als God blijven bewijzen. 
 
2 HC 5.12-13: zelf betalen? 
Optie 1: zelf betalen. 
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Deze optie valt af. 
 
Lees bv. Mt. 1823-25; … (beamer) 
De knecht van de koning had een niet af te lossen reuzenschuld opgebouwd. 
Het jaarloon toen van 300.000 arbeiders. 
Die knecht: die ben ik, die bent u/jij tegenover God. 
Aflossen: een onbegonnen zaak! 
 
Lees bv. 1 Jh. 18  10: … (beamer). 
Wij zijn geen zondaars omdat we zonden doen, 
maar we doen zonden omdat we zondaars zijn.1 
 
Van een kale kip die steeds kaler wordt kun je steeds minder veren plukken. 
Van een zondaar die altijd maar door zondigt kan God steeds minder genoegdoening aan zijn recht  
verwachten. 
Arm, naakt, berooid staan we voor Hem, met het schaamrood op onze kaken tot diep in onze ziel. 
Schuldig, hulpeloos, hopeloos: dat is de situatie vanuit onszelf. 
 
3 HC 5.12,14: door een ander 
Optie 2: door een ander. 
Deze optie is even verbazingwekkend als het ontkomen en weer in genade aangenomen worden 
van HC 5.12. 
Verbazingwekkend, maar net zo hoop- en moedgevend! 
 
Net als wij een schepsel. 
Als het gaat om alleen maar (een) schepsel valt ook deze optie af. 
Lees Ez. 184  20: … (beamer). 
Lees Ps. 5118: … (beamer) 
 
God gruwt van mensenoffers. 
Hij schreef dierenoffers voor. 
Geen dier kan onze menselijke schuld wegnemen en ons met God verzoenen. 
Dierlijke offers waren ‘bij gebrek aan beter’, voorlopig. 
Uit genade spaarde God de schuldige mens. 
Het dierlijke offer, met name het pesachlam, blijkt achteraf te verwijzen naar …:  
blijf erbij, blijf wakker, blijf luisteren!2 
 
4 HC 5.15, HC 6.16 en 17: profiel 
Middelaar. 
Een nieuwe titel in de HC. 
Een Persoon tussen God en zondaren. 
 
Iemand die niet alleen bemiddelt, onafhankelijk, onbetrokken. 
Iemand die als bemiddelaar Zichzelf inzet  
-richting God: om aan zijn rechtseis te voldoen 
-richting zondaar: om ons te ontslaan van onze reuzenschuld. 
Tussenpersoon, maar dan ook Verlosser: Redder van zonden (Mt.121). 
 
Hij moet paradijsmens zijn: lijkend op God, rechtvaardig: in overeenstemming met Gods recht: 
HC 3.6 
Geen zondaar. 
Als zondaar zou hij evenmin als wij aan Gods geschonden recht kunnen voldoen. 
Niet voor eigen zonden, laat staan voor de onze. 
Maar verder moet zo Iemand net als wij mens zijn van vlees en bloed. 
 
Lees Hbr. 217: … (beamer). 
Lees Hbr. 726: … (beamer). 

                                                      
1 Jasper Klapwijk, Basics van de Bijbel,51. 
2 Naar de vooraankondiging van het tv-programma Pauw en Witteman. 



Lees 1 Tm. 25v: … (beamer). 
 
Stel: we vinden zo’n echt en rechtvaardig mens. 
Dan zijn we er nog niet. 
’t Gaat om de zwaarste: de eeuwige straf aan lichaam en ziel. 
’t Gaat om het terugvinden van onze oorspronkelijke rechts-staat in het pardijs. 
Ons paradijsleven moet gerepareerd en ons teruggegeven worden. 
Ook een echt en rechtvaardig mens zou dit niet kunnen doen. 
Vandaar: meer dan zo’n mens moet onze Middelaar en Verlosser zijn. 
 
Een engel? 
Nee. 
Die is geen mens. 
Een mens te worden engel dan? 
Ook zijn mogelijkheden zouden tekort schieten om voor ons bij God te voldoen. 
 
Blijft over: God. 
Alleen Hij kan de mens het zwaarste gewicht helpen dragen. 
Alleen Hij kan de door ons verspeelde gerechtigheid retour zenden en het eeuwige leven terugstorten. 
 
Lees Lc. 131-32, 35b: … (beamer). 
Lees Hbr. 13v: … (beamer). 
 
5 HC 6.18: Wie 
Wie voldoet aan dit profiel: echt rechtvaardig mens, echt God? 
Niemand. 
De mens is zondaar. 
God is God. 
De mens is geen God. 
God is geen mens. 
 
Dus… 
Vergeefse zoektocht? 
Blijvende ellende, donker zonder licht, doodlopende weg? 
 
Bent u nog wakker? 
Luister: onze Here Jezus Christus. 
Bent u wakker? 
Gelooft u uw oren en ogen niet? 
Hoor, lees: u hoort het goed, het staat er. 
Híj staat er! 
Gevonden! 
Niet door ons uitgevonden. 
God de Vader heeft God de Zoon mens gemaakt door God de Heilige Geest uit de maagd Maria. 
Blaas de bazuin en sla de trom, laat alle klokken luiden gaan/ 
Hier is een mens die liefde doet, hier is God zelf in vlees en bloed –  
verwonder u heel stil: GK gz. 82:1,3. 
Spel en zeg, herzeg hardop deze namen: onze Heer Jezus Christus. 
Heer van mijn leven, Heer van mijn dood, Heer van mijn eeuwig leven. 
Jezus: redder van mijn zonden, voldoener van mijn reuzenschuld bij God. 
Christus: brenger van het beste nieuws ooit aan mij, mijn Priester die Zichzelf offert, mijn Koning! 
Lof aan Hem, wij christenen zegenen Hem in Gods naam!: naar GK gz. 81:6. 
 
Lees 1 Korintiërs 130: … (beamer). 
 
Aanstootgevend, zegt de jood. 
Onwijs, zegt de heiden. 
Durft u, durf jij christen te zijn.  
Zeg: God,  
wat de jood ergerlijk vindt is voor mij begeerlijk boven alles en allen; 



wat de heiden dwaas vindt, is voor mij het toppunt van uw wijsheid. 
Dank U wel!` 
 
Onze Heer Jezus Christus rechtvaardigt ons: 
Hij maakt het in orde tussen God en ons. 
 
Onze Heer Jezus Christus heiligt ons:  
door zijn Geest en Woord doet Hij ons terugkeren bij duivel, zonde en dood vandaan naar God toe en 
het eeuwige leven. 
Onze Heer Jezus Christus koopt ons los uit de slavendienst van duivel en zonde, van de angst voor 
de dood, doet onze reuzenschuld teniet en doet ons de deur naar eeuwig geluk open. 
 
Deze namen zijn voor ons stuk voor stuk namen vol beloften, vol evangelie: groot nieuws! 
Veelzeggende namen, die ons alles zeggen van de liefde van God en zijn Zoon voor ons. 
Koesteren wij die met echt en oprecht geloof, vast en zekere hoop en vurige liefde! 
 
6 HC 6.19: openbaring 
Echt waar? 
Echt waar! 
Hoe weten we dat zo zeker? 
 
God Zelf zegt het. 
God is waar, wat Hij zegt is waar. 
Hij zegt het de hele Bijbel door. 
 
Jezus ook. 
Jezus is de waarheid in eigen Persoon. 
Lees Lc. 2444-48a: … (níet op de beamer!) 
 
Het OT gaat in het NT open. 
Het NT ligt in het OT verborgen. 
Beide schrijven de titel Heer, de eigennaam Jezus, de ambtsnaam Christus. 
 
Het zaad van de moederbelofte Adam en Eva ontkiemt via beloften, offers, gebruiken, psalmen en 
profetieën. 
Bevrijders als de beide Jozua’s (mijn catechisanten weten sinds di.av. jl. wie ik bedoel), koningen als 
David en Salomo, profeten als Elia en Elisa, priesters als Aäron en Eleazar hebben iets van onze Heer 
Jezus Christus laten zien. 
Hij is de volgroeide vrucht die God voor ons liet uitbotten. 
 
Verheugt u, christenen, tesaam! 
Laat ons van vreugde springen 
en zegenen Gods grote naam,  
laat ons de Heer bezingen… LvK gz. 402:1 
 

 
 
 
 

Niets uit dit document mag gepubliceerd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan  
ook, zonder schriftelijke toestemming van de predikant ds. L.S.K. Hoogendoorn. Ter voorbereiding van, en 
openbaarmaking in de zondagse eredienst, en of ter voorbereiding van Bijbelstudie-[bijeenkomsten]  
is geen toestemming nodig, wel wil de predikant daarvan in kennis gesteld worden.  
lsk.hoogendoorn@solcon.nl 
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