
Overzicht leerdienst Heidelbergse Catechismus (Preek 37)                      (21 juni 2020) 

Zondag 31 (vr/antw 83-85) 

Preekthema: De sleutels van de hemelpoort! 

Inleidende bijbelgedeelten: Mattheüs 16:13-20; 18:15-22; 1 Korinthe 5:1-7  

 

Zondag 31  (Een eigen weergave) 

Vraag 83: Wat zijn de sleutels van het hemelrijk?  

Antwoord: De verkondiging van het evangelie en de kerkelijke tucht. 

Vraag 84: Hoe wordt de hemel door de prediking ontsloten en toegesloten? 

Antwoord: De hemel gaat open voor iedereen die het evangelie door geloof aanneemt; zij 

wordt gesloten voor hen die niet geloven en zich niet bekeren.  

Vraag 85: Hoe wordt de hemel toegesloten en ontsloten door de tucht? 

Antwoord: De hemel gaat dicht voor allen die, na herhaalde vermaning, volharden in een 

onchristelijke leer en leven. Als ze zich bekeren worden ze weer aangenomen en is de deur 

weer open.  

 

Samenvatting van de preek: 

 

Wie heeft de sleutels van de hemel in bezit? De RKK is van mening dat de Paus als opvolger 

van Petrus (Vgl. Matth.16:19) de zogenaamde sleutelmacht heeft. Het zijn echter niet de 

mensen, maar het is Christus die de sleutels hanteert en het is de verkondiging van het 

evangelie in de gemeente waardoor zondaren al dan niet binnen komen in Gods Koninkrijk. 

 

Wát zijn de sleutels van het hemelrijk?   

• De verkondiging van het heilige evangelie  

• De christelijke ban of uitsluiting uit de gemeente (tucht).  

De Heidelbergse Catechismus wijst op het belang van de prediking (1 Kor.1:21). 

In de verkondiging van het evangelie wordt u voor God gesteld! 

In de prediking gaat de hemel open voor wie gelooft; voor ongelovigen blijft zij dicht. 

 

Door de prediking wordt ons beloofd dat er nog een deur is die open kan. Christus heeft 

gezegd: Ik ben de deur! Wie in Hem gelooft wordt behouden.  

Bij ongelovigen ligt het anders. De deur blijft gesloten voor wie niet gelooft! 

 

De tweede sleutel is de christelijke ban, of: tucht. Dan gaat het er om dat mensen in de kerk 

vermaand worden die een onschriftuurlijk, niet-bijbelse leer uitdragen of een onbijbels leven 

leiden. Zij worden vermaand hun leven te veranderen. Staat u open voor vermaning? 

 

Waarom moet die tweede sleutel ook gehanteerd worden? Omdat je in de gemeente niet 

alleen voor jezelf zondigt, maar ook voor de gemeente. 

Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn (1 Kor.5) 

 

Zie ook Matth.18. Elkaar liefhebben betekent ook elkaar vermanen. Tucht en vermaning is 

een zaak van de gemeente als geheel. Om die ander te winnen, zegt Jezus in Matth.18:  

als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen! 

Wanneer hij niet luistert? Jezus zegt: Laat hij dan voor u als de heiden en tollenaar zijn…. 

 

Uiteindelijk gaat het er om dat de hemel ontsloten wordt voor zondaren. opdat het komt tot 

herstel.  

De tucht is bedoeld als een medicijn. 


