
WOORDWIJS II 
 
Hij maakt mij van harte bereid… 
 
door Henk Hoksbergen 
 
‘Tja, groei. Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Het blijft altijd een kwestie van vallen 
en opstaan. We blijven nou eenmaal zondige mensen.’ Dat zijn woorden waar de 
broeders De Roos en Van Doorn tijdens het huisbezoek weinig op kunnen afdingen. En 
het is ook goed dat deze kerkleden beseffen dat ze zondige mensen zijn. Hoewel het ook 
voor hen iets onbevredigends houdt, melden de broeders ouderlingen toch dankbaar: 
‘Goed bezoek, geen bijzonderheden.’ 
 
Jammer. Jammer ook, omdat wij zelf zulke heel andere dingen zeggen in onze eigen 
belijdenis. Als ik kijk naar de catechismus, dan zie ik dat wij, gereformeerde mensen, volop 
getuigen van de geestelijke groei die er is voor kinderen van de Here. Dat begint al meteen in 
zondag 1. De troostvolle wetenschap dat ik het eigendom ben van Jezus Christus heeft 
gevolgen voor later (het eeuwige leven) én voor nu. Hij geeft mij door zijn heilige Geest 
zekerheid van het eeuwige leven én Hij maakt mij van harte bereid om voortaan voor hem te 
leven. In die paar bekende woorden is veel gezegd. Voortaan voor hem te leven… Dus: 
wanneer ik hem aanvaard als mijn verlosser, leef ik voortaan niet meer voor mezelf, maar 
voor hem. Léven voor hem: dan gaat in mijn leven dus alles om hem draaien. 
De gedachte dat de gelovige door de kracht van Christus’ Geest echt verder komt, loopt als 
een rode draad door de catechismus. In Christus’ lijden en sterven ligt de grond van de belofte 
dat ‘de slechte begeerten van het vlees in ons niet meer regeren’, zegt antwoord 43, en dat 
‘wij onszelf aan Christus offeren als een offer van dankbaarheid’. En in verband met de 
opstanding van Christus belijden we dat wij ‘door zijn kracht nu al opgewekt worden tot een 
nieuw leven’.  
In onze belijdenis klinkt het ‘hoe langer hoe meer’ heel duidelijk. Waarom? Wel, het kan niet 
anders ‘of ieder die door waar geloof in Christus ingeplant is, brengt vruchten van 
dankbaarheid voort’ (antw. 64). Wij zijn met het bloed en de Geest van Christus gewassen, 
staat in de eerste zondag over de doop. Wat betekent dat? Dit, ‘dat wij door de heilige Geest 
vernieuwd en tot leden van Christus geheiligd zijn, zodat wij hoe langer hoe meer van de 
zonde afsterven en godvrezend en onberispelijk leven’. 
De catechismus weerspreekt hier de opvatting, dat het christelijke leven bestaat uit vallen en 
opstaan zonder dat je in feite een centimeter verder komt. Want het ‘hoe langer hoe meer’ of 
het ‘steeds meer’ klinkt niet terloops, maar aanhoudend. De catechismus heeft het erover bij 
de doop en ook bij het avondmaal. Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten 
bloed drinken, betekent onder meer ‘dat wij door de heilige Geest, die tegelijk in Christus en 
in ons woont, steeds meer met zijn heilig lichaam verenigd worden’.  
In de eerste zondag over de dankbaarheid keert die gedachte terug. Waarom moeten wij nog 
goede werken doen? ‘Omdat Christus ons niet alleen met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt 
heeft, maar ons ook door zijn heilige Geest vernieuwt tot zijn beeld…’ Hoe krachtig die 
vernieuwende werking van de Geest is, wordt bijna nergens zo sterk gezegd als in de Dordtse 
Leerregels (III/IV, art. 11). De Geest dringt door ‘tot in het diepst van de mens met de 
krachtige werking van diezelfde Geest, die wedergeboorte werkt’; en dan wordt opgesomd 
wat de Geest doet. 
In antwoord 89 van de catechismus, over het afsterven van de oude mens, wordt de belofte 
herhaald dat het leven met de Here groei inhoudt. Het afsterven van de oude mens is namelijk 
niet alleen droefheid over onze zonden, maar ‘ook dat wij deze zonden hoe langer hoe meer 
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haten en ontvluchten’. In de zondag over het tiende gebod wordt herhaald, dat de 
levensvernieuwing een belofte van groei betekent. De wet wordt gepredikt opdat wij ‘God 
bidden om de genade van de heilige Geest, om steeds meer naar het beeld van God vernieuwd 
te worden, totdat wij na dit leven het doel, namelijk de volmaaktheid, bereiken’. En het ‘hoe 
langer hoe meer’ komen we ook tegen in de behandeling van de tweede bede: ‘Regeer ons zo 
door uw Woord en Geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen.’ 
Vallen en opstaan? Zeker weten. Maar er is gelukkig nog veel meer. Want het is ook: opstaan 
en verder komen. 
 
Verwerking 
1. Iedere gelovige kent wel momenten van terugval, soms van diepe terugval.  
Werkvorm: 
Verdeel de verenigingsgroep in kleine groepjes (3-4 personen). 
Laat onderstaande zoekopdrachten maken en opschrijven. 
Wissel gevonden antwoorden uit en bespreek de vragen. 
 
2. Zoek in de Bijbel een tekst of een gedeelte waar geestelijke groei beloofd wordt (vgl. ook 
HC vr./antw. 115). 
Hoe zou terugval zich verhouden met de belofte van geestelijke groei voor ieder die vervuld is 
met de Geest? 
  
3. Zoek in de Bijbel personen bij wie jij geestelijke groei ziet, ondanks bepaalde momenten 
van terugval. Probeer te omschrijven waarin je die groei ziet. Wat is de betekenis ervan voor 
jou? 
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