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Heidelbergse catechismus, Zondag 17 
Vraag 45: Welk nut heeft de opstanding van Christus voor ons? 
Antwoord: Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood 
overwonnen, om ons in de gerechtigheid te doen delen, die 
Hij door zijn dood voor ons verworven had. Ten tweede    
worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw   
leven. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een 
betrouwbaar onderpand van onze eigen opstanding in      
heerlijkheid. 

Vragen voor gesprek: 

1. Wat herkent u / herken jij van de zandbanken die in de 
preek worden genoemd?  

2. Lees zondag 17 nog eens door? Hadden deze onderwerpen 
voor u/jou altijd al te maken met de opstanding van Jezus?  

3. Hoe is uw/jouw relatie met de opgestane Heere in de                  
praktijk van elke dag?  
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- Voorbeeld: een schip raakt uit koers en komt vast te zitten op een 
zandbank met alle gevaren en problemen van dien? Het zal met veel 
kracht weer losgetrokken moeten worden.  
- Zo is het ook met ons mensen, maar de opstanding van Jezus heeft 
de kracht in zich om ons los te trekken  van drie ‘zandbanken’: 
 - de enorme kloof tussen God en ons (2) 
 - de dood als macht in ons leven (1) 
 - ons onvermogen tot een nieuwe levenswandel (3) 
- Uit 1 Kor. 15 blijkt al wel dat we niet bij het kruis alleen kunnen   
blijven staan. Zonder de opstanding is er geen evangelie.  
Welk nut heeft de opstanding voor ons? 
- (1) De dood blijkt niet de hoogste macht te zijn en niet het laatste 
woord te hebben in ons leven.  De opstanding van Christus is een   
betrouwbaar onderpand voor onze opstanding: dat geeft zekerheid. 
-  (2) Jezus leeft om ons in de gerechtigheid te laten delen. In de    
geloofsrelatie met Christus ontvang je van Hem wat Hij voor je deed. 
Het mooist gesymboliseerd aan het avondmaal waar Hijzelf als de 
Gastheer uitdeelt en wij ontvangen/aannemen. Ondanks onze      
zonden mogen wij weer leven met God.  
- (3) De opstanding van Christus is ook een krachtbron voor het     
nieuwe leven. De Geest van Opgestane doet een nieuwe wind     
waaien. Het bepaald ons namelijk bij wat er echt toe doet nu er een 
nieuwe tijd is aangebroken. Het maakt ook dankbaar om Hem te    
volgen en te dienen als Heere van ons leven.  
 
De Levende Jezus die voor onze schuld en schade heeft geleden, 
neemt ons op sleeptouw, zodat wij leven met Hem.  

Lied voor thuis:  OTH 98 
 

Jezus leeft en ik met Hem! 

Dood, waar is uw schrik gebleven? 

Hem behoor ik en zijn stem 

roept ook mij straks tot het leven, 

opdat ik zijn licht aanschouw, 

dit is al waar ik op bouw.  

Bijbel: 1Kor. 15:1-20 
en Kol. 3:1-12 

Voor kinderen: 

Uit: Dr. W. Verboom, de catechismus voor kinderen,  
Heerenveen 2011 


