
Om anderen te winnen voor Christus 
- Je licht laten schijnen door goede werken 

- Als een reflector 

Na de dienst – om vast te houden 

 Waar is de Heere op uit als Hij zorgt voor verzoening? Wat heeft 
in dat verband Ef. 1:3-6 u te zeggen? 

 Wat leert u uit Tit. 2:14 over de goede werken? 
 Op welke manier geeft u gestalte aan de lofprijzing? Hoe zou dit 

evt. extra aandacht kunnen krijgen in uw gezinsleven of 
persoonlijk leven? 

 Wat geeft u zekerheid in het persoonlijk geloofsleven? Helpt de 
vrucht van de Geest in uw eigen leven u daar ook bij? 

 Wie is voor u een voorbeeld in godsvrucht? Waarom? Wat zien 
de mensen aan u? 
 
 

 
Om verder te lezen 

Heidelbergse Catechismus zondag 24 
Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 24 
Dordtse leerregels H5, artikel 9 en 10 

 
Voor de dienst – om erin te komen 
 Als wij geneigd zijn onbekwaam zijn tot iets goeds en geneigd tot 

alle kwaad (HC 3), heeft het dan zin om te spreken over een 
dankbaar leven? 

 
 

 

Hand-out bij de preek over  
Zondag 32 van de Heidelbergse 
Catechismus 
 
Zo 21 feb 2021, 18.00 uur, NK, Hardinxveld-Giessendam 
Zo 7 maart 2021, 18.00 uur, OK, Hardinxveld-Giessendam 
 

Schriftlezingen: Mattheus 5: 13 – 16, 7: 18 – 21 en Efeze 2: 8 – 10   

Zondag 32 
 

Vraag 86: Aangezien wij uit al onze ellende zonder enige 
verdienste van onze kant alleen uit genade door Christus verlost 
zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen?  
Antwoord: Omdat Christus, nadat Hij ons met Zijn bloed heeft gekocht 
en bevrijd, ons ook door Zijn Heilige Geest tot Zijn beeld vernieuwt, 
opdat wij God met geheel ons leven dankbaarheid bewijzen voor Zijn 
weldaden en Hij door ons geprezen wordt. Voorts, opdat ieder voor 
zichzelf door de vruchten verzekerd zal zijn van zijn geloof; en onze 
naaste door onze godvruchtige levenswandel ook voor Christus 
gewonnen wordt.  
 
Vraag 87: Kunnen dan degenen die in hun goddeloos, ondankbaar 
leven voortgaan en zich niet tot God bekeren, niet zalig worden?  
Antwoord: Volstrekt niet, want de Schrift zegt dat geen ontuchtpleger, 
geen afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, 
lasteraar, rover, of zo iemand het rijk van God beërven zal [1 Kor. 6:9; 
Ef. 5:5-6]. 



 
In de dienst – om erbij te blijven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Voor de kinderen 
 
1. De Heidelbergse Catechismus is verdeeld in drie delen. Weet jij 
hoe we deze drie delen noemen? Zet een streep onder de titel van  
het deel waar zondag 32 bij hoort. 
 
………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………. 

 
2. Wat maakt je zalig? 
 
………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………. 
 
3. Welk voorbeeld gebruikt de dominee over een lamp. Wat betekent 
dit voorbeeld? 
 
………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………. 
 
4. Welk lied zing jij graag om God te loven? 
 
………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………. 
 
5. Wat betekent de  uitspraak: ‘Gods kinderen dragen een lichtje op 
hun rug’? 
 
………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………. 
 
6. Wanneer verspreid je het licht van Christus? 
 
………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

 
Thema: Dankbaar leven: waarom zou je? 
 
Inleiding 
Waarom bedank je iemand? 

Waarom zou je God bedanken? 

Plaats van deze zondag in de catechismus 

 
1. De basis 
Christus heeft ons met Zijn bloed gekocht en bevrijd 

Hij wil ons door Zijn Geest vernieuwen 

2. De betekenis 
Om dankbaarheid te bewijzen 

- Door te leven voor Hem 

- Door lofprijzing in ons leven 

Het brengt zekerheid 
- Je ziet vrucht 

- Belofte van het Evangelie 


