Artikel 21-24. Jezus Christus (verdiensten)
In het Chinees bestaat het woord crisis uit twee karakters. Het ene staat voor gevaar.
Het andere voor nieuwe kansen. (John F. Kennedy)
Het middengedeelte, en daarmee het hart van de Nederlandse Geloofsbelijdenis,
gaat over de persoon en het werk van Jezus Christus. Zijn komst en zijn verdiensten
worden het best begrepen tegen de crisis die is ontstaan in Genesis 3 toen onze
voorouders ervoor kozen niet op God te vertrouwen maar op satan.

Voldoening
De gevolgen van dé crisis zijn inmiddels niet te overzien. Mensen zijn vanuit zichzelf
niet geneigd tot of in staat om God en anderen echt lief te hebben (v/a 5
Heidelbergse catechismus). Jezus Christus is gekomen om die schade te herstellen. Hij
is de nieuwe mens, de tweede Adam (1 Kor. 15). Voor herstel is verzoening nodig.
Een ander woord dat christenen daarvoor gebruiken is rechtvaardiging. Daarin zit het
woord recht – als in: herstel van (oorspronkelijke) verhoudingen. Herstel gaat niet
vanzelf, dat kost wat. Iemand moet ervoor betalen, een offer brengen. Christenen
belijden dat het offer van Jezus Christus groot genoeg is om daarmee te kunnen
betalen voor de zonden van de hele wereld (1 Joh. 2:2).
 Je bent 16 en je ‘leent’ de auto van je vader. Maar je veroorzaakt een ernstig ongeluk. De
auto raakt ernstig beschadigd. Jij beland in het ziekenhuis, samen met andere betrokkenen.
Bespreek aan de hand van dit voorbeeld wat christenen bedoelen met: rechtvaardiging,
betaling & voldoening. Wat is het verschil tussen vergeving en verzoening? Wat is er voor
verzoening (met alle betrokkenen) nodig?

Geloof
Minstens even belangrijk als de vraag wie Jezus is en waarom Hij is gekomen, is de
vraag hoe je met Hem een relatie kunt aangaan. Als een van je ouders iets verdiend
heeft, kan je dat in de meeste gevallen erven op grond van de familieband die je met
hen deelt. Andere diensten kan je kopen. Maar hoe worden de (ver)diensten van
Jezus van jou? Art. 22 NGB geeft daar een antwoord op: door het geloof.
Wat is geloof? Geloof mag worden verwacht van God zelf, geloof komt van de Heilige
Geest. Geloof is iets dat leeft in je hart. Je hart is het centrum van wie je bent. Het
overstijgt de tegenstelling gevoel – verstand. Het heeft te maken met de wil. Je hart is
het orgaan waar de diepste en belangrijkste beslissingen genomen worden over wie
je bent en graag wilt zijn. Noem geloven daarom een harts-beslissing.

 Art. 23 heeft het over de toe-eigening van de gehoorzaamheid van Christus door het geloof.
Door te geloven wordt Zijn gehoorzaamheid, jouw gehoorzaamheid. Art. 23 brengt een
belangrijk verschil onder woorden, nl. tussen gehoorzaamheid uit angst (moeten) en
gehoorzaamheid als gevolg van vrijmoedigheid (mogen). Bespreek dit verschil aan de hand
van voorbeelden uit de praktijk. Wat betekent geloven voor jou?
 Wat is belangrijker, jouw beslissing om te geloven of de persoon en de verdiensten van Jezus
Christus? Wat zegt (het tweede deel van) art. 22 NGB over de verhouding hiertussen?
 In het verlengde van de vorige vraag: als je een kind bent ben je nog niet persoonlijk
verantwoordelijk voor (alle) geloofsbeslissingen, dat kan iedereen begrijpen. Maar wanneer
ben je dat dan wel? Doen veel (jonge) mensen eigenlijk niet veel te laat belijdenis van hun
geloof? En wat te denken van mensen die, voor kortere of langere tijd, geen bewuste
verantwoordelijke beslissingen kunnen nemen (bijv. in het geval van dementie, depressie) –
geloven zij wel echt?

Heiliging
De kern van de boodschap van de bijbel wordt vaak – ten onrechte – versmald tot de
boodschap van de vergeving van zonden, terwijl het in werkelijkheid draait om
verzoening. Verzoening is méér dan alleen vergeving. Verzoening is ook het vervolg:
dat je weer verder kunt. Terecht zien veel christenen de kern van het evangelie van
God in het woordje genade. Die genade heeft betrekking op drie dingen. Genade is
vergeving van zonden, heiliging van het leven én de beloning van alle goede werken
in het leven dat komt. Art. 24 NGB zegt iets moois over de beloning van goede
werken: ‘door zijn genade kroont [God] zijn gaven.’
 Herken je bij jezelf of in je omgeving de versmalling van de boodschap van genade tot het
aanbod van vergeving? Herken je ook de gevolgen? Praat hier eens goed over door.
 Wat staat er in art. 24 NGB over de verhouding tussen onze (goede) werken en de
verdiensten van Jezus Christus?

 Wanneer mag iets volgens de verschillende belijdenissen een goed werk genoemd worden?
Je kunt twee voorwaarden vinden in de 2e alinea van art. 24 NGB en drie in v/a 91 van de
Heidelbergse catechismus. Kan iedereen goede werken doen? Of is het eerder andersom en
kan niemand dat?

