
Leerdienst – Zondag 31 

 

Vr/Antw. 84: Wat zijn de sleutels van het hemelrijk? Het hemelrijk wordt voor de gelovigen geopend 

en voor de ongelovigen gesloten door twee zaken. 

 

Vr/Antw. 84: De verkondiging van het heilig Evangelie. Hoe? 

- Het beeld van de sleutels komt uit Matth.16: 19. Petrus krijgt de volmacht om de deur naar 

het Koninkrijk der hemelen te openen of te sluiten. Doorslaggevend is wat iemand gelooft. 

De deur gaat open voor allen, die met Petrus gelovig zeggen: ‘U bent de Christus, de Zoon 

van de levende God.’ (vs.16) Voor wie niet gelooft, blijft de deur gesloten.  

- Nu gebeurt dit in de verkondiging. De verkondiging van het Evangelie is een bevel, ook 

binnen de gemeente. Dit vraagt van ons beslist waardering voor de verkondiging.  

- Het geloof is niet eenmalig, maar leeft voortdurend bij de belofte. Die moet daarom blijvend 

verkondigd worden aan de gemeente - ‘dat al hun zonden hun door God, omwille van 

Christus’ verdiensten, waarlijk vergeven zijn, zo dikwijls als zij de belofte van het Evangelie 

met een oprecht geloof aannemen.’ Het Woord geeft hier de doorslag. De vraag is niet hoe 

boeiend we dit Woord vinden, maar hoe bindend het voor ons is; of ik het geloof. 

- Deze verkondiging moeten we niet beperken tot de preek op zondag. Aan de gelovigen, 

‘gezamenlijk en afzonderlijk’ wordt het heil verkondigd. Dit raakt ook het pastorale gesprek.  

- De gelovige ontvangt een geopende deur in de toezegging dat al zijn/haar zonden vergeven 

zijn ‘om de verdienste van Christus’ (Joh.20:21-23)! Groeien in de zekerheid van het geloof 

betekent je hoe langer hoe meer aan deze belofte, dat is aan Christus overgeven.  

- De andere kant moet ook ‘betuigd worden’, dat er buiten Christus geen heil is. Wie zich niet 

bekeert, ligt (al) onder het oordeel (Joh.3:18; 8:24). Als je het Woord van Christus verwerpt, 

zal ‘dit getuigenis van het Evangelie’ je oordelen. (Joh.12: 47-48) In de verkondiging wordt 

die deur al gesloten voor hen die Christus verwerpen. Dat mogen we niet verzwijgen. 

- Het doel van het aanzeggen van het oordeel is dat men zich zal bekeren. Juist een eerlijk 

spreken over oordeel en genade is daarvoor nodig. Dat geldt ook voor de kerkelijke tucht. 

 

Vr/Antw. 85: De christelijke tucht of uitsluiting uit de gemeente. Hoe? 

- De Catechismus volgt hier Matth.18:15-18. Tucht is allereerst een zaak van gemeenteleden. 

Zij zien in liefde op elkaar toe, dat de band met Christus intact blijft en niemand openlijk 

gedraagt als een ongelovige of een huichelaar. Onchristelijk gedrag is niet alleen tot oneer 

van God, maar werkt ook verwarrend en schadelijk in de gemeente.  

- Tucht betekent dat iemand wordt aangesproken op zijn/haar gedrag en in het uiterste geval 

door de kerkenraad wordt buitengesloten van deelname aan het Avondmaal en van de 

gemeente (1Kor.5:13).  

- Het doel van kerkelijke tucht is bekering en herstel. Wanneer iemand zich oprecht bekeert 

van zijn dwaling en/of zonde, wordt zo iemand weer opgenomen in de gemeenschap.  

 
Om na te bespreken  

1. Wat raakte je in de preek en wat riep vragen op? 

2. Wat zou uw antwoord zijn op de vraag van de Heere Jezus in Matth.16:15? 

3. Hoe belangrijk is het voor u, dat in de preek de deur naar het Koninkrijk open/dicht gaat? 

4. Welke dwaling of openlijke zonden geven aanleiding tot kerkelijke tuchtmaatregelen?  

5. Zijn er goede redenen om meer aandacht te geven aan de christelijke tucht? 


