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Uit het boekje ‘Is God terug’, van dr. A. van de Beek 
‘God is niet alleen onvoorstelbare majesteit, Hij is ook buitengewoon streng. Soms lijkt het alsof God 
alles van mensen goed vindt. Zo wordt er tenminste in de kerk over Hem gepraat. “Die alle zonden 
vergeeft” is vanzelfsprekend – als mensen tenminste nog over zonden praten. “God zal het wel 
vergeven, dat is zijn beroep,” zei de Duitse dichter Heine. Dat is de God die ik gewoonlijk in de kerk 
tegenkom. Dat God zonden bestraft, hoor ik niet zo. Maar volgens Mozes en de profeten doet Hij dat 
nu juist wel…. De God van Paulus is geen ander dan die van Mozes en die van Petrus is geen andere 
dan die van Jesaja.’ 
Sta eens even stil bij dit citaat, waarin dr. Van de Beek iets weergeeft van zijn ervaring met de kerk. 
- Herken je wat hij schrijft over hoe wij omgaan met God en met onze zonden? 
- Hoe ga jij zelf in gesprek met God over je zonden? 
 

Lees de volgende zondag uit de Heidelbergse Catechismus door en vraag je af 
Zondag 4 
Vraag 9: Doet God dan de mens geen onrecht als Hij in zijn Wet van hem eist wat hij niet doen kan? 
Antwoord: Nee, want God heeft de mens zo geschapen dat hij hiertoe in staat was. Maar de mens 
heeft zichzelf en al zijn nakomelingen op aanstichten van de duivel en door moedwillige 
ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. 
Vraag 10: Wil God zo’n ongehoorzaamheid en afval 
ongestraft laten? 
Antwoord: Volstrekt niet. Hij is hevig vertoornd, zowel 
over de zonden die ons aangeboren zijn, als die wij 
bedrijven en Hij wil die door een rechtvaardig oordeel 
nu en eeuwig straffen, zoals Hij gesproken heeft: 
Vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat 
geschreven is in het boek der Wet om dat te doen 
[Gal. 3:10]. 
Vraag 11: Is God dan niet ook barmhartig? 
Antwoord: God is wel barmhartig, maar Hij is ook 
rechtvaardig. Zijn gerechtigheid eist dat de zonde die 
tegen Gods allerhoogste majesteit begaan is, ook met 
de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam 
en ziel gestraft wordt. 
Denk of praat hierover verder: 
- Wat spreekt je wel of niet aan in deze zondag? 
- Herken je in deze woorden iets van hoe jij God ervaart in je geloof? 
 

Lijn van de preek: 
1. Twee voorbeelden uit het leven gegrepen 
2. De Heidelbergse Catechismus en zondag 4 
3. Rechtvaardig en Barmhartig in het Oude Testament 

a. Exodus 34:6,7 & Psalm 71, 143 
b. God als Herder Koning Rechter 
c. God als Verbondsgod 

4. Rechtvaardig en Barmhartig in Jezus 
a. Psalm 98, Lofzang van Zacharias, 1 Johannes 1:9 

5. Als je gezondigd hebt… 


