Wat is je enige echte houvast, voor
altijd? Dat ik helemaal en voor altijd
eigendom van de Heere Jezus ben. Hij
heeft voor mijn zonde betaald en mij
van de duivel verlost. Daarom kan mij
zonder Gods wil niets gebeuren. Zelfs
dingen die ik moeilijk vind, maakt
God de Vader voor mij goed. Daarom
mag ik ook zeker zijn van het
eeuwige leven. De Heilige Geest zorgt
ervoor dat ik nu graag voor God wil
leven. Welke drie dingen moet je
weten om in dit houvast te leven?
Hoe erg mijn zonde is. (Ellende) Hoe
ik van die zonde verlost wordt.
(Verlossing) Hoe ik God daarvoor
moet danken. (Dankbaarheid) Deel 1.
1
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ZONDAG 1
1. Wat is je enige echte houvast, voor altijd?
1. Dat ik helemaal en voor altijd eigendom van de Heere Jezus ben. Hij heeft voor mijn zonde
betaald en mij van de duivel verlost.
2. Daarom kan mij zonder Gods wil niets gebeuren. Zelfs dingen die ik moeilijk vind, maakt God
de Vader voor mij goed.
3. Daarom mag ik ook zeker zijn van het eeuwige leven. De Heilige Geest zorgt ervoor dat ik nu
graag voor God wil leven.
2. Welke drie dingen moet je weten om in dit houvast te leven?
1. Hoe erg mijn zonde is. (Ellende)
2. Hoe ik van die zonde verlost wordt. (Verlossing)
3. Hoe ik God daarvoor moet danken. (Dankbaarheid)

DEEL 1. ONZE ELLENDE
ZONDAG 2
3. Waaruit weet je hoe erg je zonde is?
Uit Gods wet
4. Wat is de inhoud van de wet?
Dat zegt de Heere Jezus in Mattheüs 22: 37-40:
‘Heb God lief, helemaal, met alles wat in je is. Dat gaat voor alles En daarna komt: heb je naaste
even lief als jezelf Dit is de samenvatting van heel de wet.’
5. Kun je dat, God en je naaste liefhebben?
Nee. Als het aan mezelf ligt, haat ik alleen maar.

ZONDAG 3
6. Heeft God ons dan misschien verkeerd gemaakt?
Nee. Hij heeft de mens goed gemaakt, helemaal zoals Hij bedoeld heeft. Gods doel was dat wij Hem
zouden kennen, van Hem houden, en voor Hem leven.
7. Hoe komt die haat dan in ons leven?
Die komt door de zondeval. Adam en Eva kozen in het paradijs tegen God. Daardoor komt het dat
we allemaal in zonde ontvangen en geboren zijn.
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8. Maar kunnen we dan niets meer goed doen, en is er echt in ons leven alleen maar haat?
Ja. Behalve wanneer God met ons opnieuw begint.

ZONDAG 4
9. Is dat dan niet oneerlijk van God dat Hij wil dat we liefhebben, terwijl we dat uit onszelf niet
kunnen?
Nee. God had de mens immers goed gemaakt. Maar de mens heeft het expres bedorven, voor
zichzelf en ook voor al zijn nakomelingen.
10. Laat God die ongehoorzaamheid ongestraft?
Nee, want God is vreselijk boos over alle zonde. De zonde zit in ons, en daarom doen we ook zonde.
God wil al die zonde straffen.
Hij zegt in Galaten 3: 10 dat je vervloekt bent als je niet doet wat Hij zegt.
11. Kan God die zonde dan niet door de vingers zien?
God is echt liefde, en Hij is ook echt rechtvaardig. Daarom is de zonde tegen God zo erg, dat de straf
die daarbij hoort, totaal is, en altijd duurt.

DEEL TWEE: ONZE VERLOSSING
ZONDAG 5
12. We hebben straf verdiend. Hoe kunnen we daaraan ontkomen, en hoe kan het weer goed
komen tussen God en ons?
God is echt rechtvaardig. Daarom wil Hij dat de straf gedragen wordt.
13. Kunnen wij die straf zelf dragen?
Absoluut niet. We maken de straf zelfs elke dag groter.
14. Kan iets of iemand anders voor ons de straf dragen?
God wil geen ander schepsel straffen in onze plaats. Bovendien kan ook geen ander schepsel Gods
straf dragen en ons verlossen.
15. Is er dan helemaal niemand te vinden die ons verlossen kan?
Jawel; er moet een Middelaar komen. Hij moet echt en zondeloos mens zijn. Hij moet tegelijk ook
echt God zijn.

4

Heidelberger Catechismus

ZONDAG 6
16. Waarom moet de Middelaar echt en zondeloos mens zijn?
Hij moet echt mens zijn omdat de mens gezondigd heeft. Hij moet zondeloos mens zijn omdat Hij
anders geen anderen kan redden.
17. Waarom moet de Middelaar echt God zijn?
Omdat Hij alleen dan sterk genoeg is om de straf te kunnen dragen en ons het leven te geven.
18. Wie is eigenlijk die Middelaar?
Onze Heere Jezus Christus. God heeft Hem gegeven om ons echt helemaal te redden.
19. Waaruit weet je dat?
Uit de Bijbel.
1.
2.
3.
4.

God heeft die redding eerst zelf in het paradijs bekend gemaakt.
Daarna heeft Hij er over laten vertellen door de profeten.
Hij heeft het laten uitbeelden, bijvoorbeeld in de offers.
Tenslotte heeft Hij het waar gemaakt in Christus.

ZONDAG 7
20. Het loopt dus, in Adam, met alle mensen verkeerd af. Komt het nu ook met alle mensen in
Christus weer goed?
Nee. Dat geldt alleen voor die mensen die door het geloof bij Christus gaan horen en zijn redding
aannemen.
21. Wat is echt geloof?
Echt geloof is:
1. Zeker weten dat het echt waar is wat God ons in de Bijbel belooft;
2. Diep vertrouwen dat God mijn zonde vergeeft en het weer goed maakt met mij.
22. Wat moet je eigenlijk geloven?
Alles wat God ons in de Bijbel belooft. De apostolische geloofsbelijdenis geeft daarvan een
samenvatting.
23. Hoe luidt de apostolische geloofsbelijdenis?
1.
2.
3.
4.

Ik geloof in God de Vader. Hij is almachtig en Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.
En ik geloof in Jezus Christus. Hij is de eniggeboren Zoon van God en Hij is onze Heere.
Hij is ontvangen van de Heilige Geest, en geboren uit de maagd Maria.
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus. Hij is gekruisigd en gestorven en begraven. Hij is
neergedaald in de hel.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Op de derde dag is Hij opgestaan uit de dood.
Hij is naar de hemel gegaan, en zit nu aan de rechterhand van God de almachtige Vader.
Hij zal komen vanuit de hemel om te recht te spreken over levenden en doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen;
Vergeving van de zonden;
Opstanding van het lichaam;
En een eeuwig leven.

ZONDAG 8
24. Hoe kun je deze belijdenis indelen?
In drie delen:
1. God de Vader en onze schepping;
2. God de Zoon en onze redding;
3. God de Heilige Geest en onze vernieuwing.
25. Hoe kan het dat je drie personen noemt? Er is toch maar één God?
Inderdaad. Toch vertelt God zo over zichzelf in de Bijbel. Deze drie: Vader, Zoon en Heilige Geest zijn
de ene echte God.

ZONDAG 9
26. Wat betekent het wanneer je zegt: Ik geloof in God de Vader. Hij is almachtig en Hij heeft de
hemel en de aarde gemaakt?
God de Vader is allereerst de Vader van de Heere Jezus. Hij heeft alles wat er is gemaakt en Hij
houdt alles in stand. Door de Heere Jezus is Hij ook mijn Vader, en daarom vertrouw ik blindelings op
Hem. Hij geeft me wat ik nodig heb. Zelfs de dingen die ik moeilijk vind, maakt Hij voor mij goed. Hij
kan dat doen, want Hij is God. Hij wil het ook doen, want Hij is Vader.

ZONDAG 10
27. Wat betekent het woord voorzienigheid?
Dat is Gods allesomvattende kracht waarmee Hij alles bestuurt. Daardoor komen bijvoorbeeld eten
en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, voorspoed en tegenspoed niet toevallig,
maar uit zijn hand in ons leven.
28. Waarom is het belangrijk om te weten dat God alles gemaakt heeft en bestuurt?
Daardoor kunnen we in tegenspoed geduldig zijn. Daardoor kunnen we in voorspoed dankbaar zijn.
Daardoor kunnen we rotsvast vertrouwen op God. Hij houdt als een Vader van ons, en het loopt Hem
nooit uit de hand.
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ZONDAG 11
29. Waarom wordt God de Zoon Jezus genoemd?
Jezus, dat betekent Verlosser. Hij alleen verlost ons echt helemaal van de zonde.
30. Er zijn mensen die hun redding ook nog ergens anders van verwachten. Geloven zij wel echt in
de Heere Jezus?
Nee, in tegendeel, ze wijzen de Heere Jezus juist af. Het is één van beiden: òf je verwacht alles van
de Heere Jezus, òf je wijst Hem helemaal af.

ZONDAG 12
31. En waarom wordt Hij Christus genoemd?
Christus dat betekent Gezalfde. God de Vader heeft Hem als redder aangewezen en Hem zijn Geest
gegeven.
1. Als profeet heeft Hij ons Gods reddingsplan bekend gemaakt.
2. Als priester heeft Hij zichzelf voor ons geofferd, en pleit Hij voor ons.
3. Als koning regeert Hij ons, en beschermt Hij ons elke dag.
32. Wat betekent het dat jij christen bent?
Door het geloof hoor ik bij Christus.
1. Als profeet vertel ik van Hem.
2. Als priester offer ik uit dank mijzelf aan Hem.
3. Als koning vecht ik tegen de zonde, en regeer ik na dit leven samen met Hem.

ZONDAG 13
33. Christus is Gods Zoon. En wij dan?
Hij is Gods enige natuurlijke Zoon. Wij zijn Gods aangenomen kinderen.
34. Wat betekent het dat Hij onze Heere is?
Hij gaf zichzelf om ons van de zonde te verlossen. Daarom zijn we nu zijn eigendom.

ZONDAG 14
35. Wat betekent het dat Christus is ‘ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd
Maria’?
Gods Zoon blijft echt en altijd zondeloos God. Door de Heilige Geest is Hij ook echt mens geworden.
Hij is geboren uit de maagd Maria, in de familie van David, zoals God beloofd had.
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36. Waarom is het belangrijk dat Christus zonder zonde geboren is?
Zo is Hij onze Middelaar. Zijn zondeloosheid bedekt mijn zonde tegenover God.

ZONDAG 15
37. Wat betekent het dat Hij geleden heeft?
Christus heeft heel zijn leven geleden, vooral aan het eind. Hij droeg de straf over onze zonden
helemaal. Zo maakte Hij het weer goed tussen God en ons.
38. Waarom is Hij door Pilatus veroordeeld?
Pilatus heeft als officieel rechter Christus veroordeeld. Daarom worden wij door God officieel
vrijgesproken.
39. Wat betekent het dat Christus gekruisigd is?
Dat Hij Gods vloek die op mij lag, gedragen heeft. Want kruisiging was een straf die hoorde bij Gods
vloek.

ZONDAG 16
40. Waarom moest Christus sterven?
Onze zonde is zo erg, dat die alleen maar betaald kan worden door de dood van Gods Zoon.
41. Waarom is Christus begraven?
Als bewijs dat Hij echt gestorven is.
42. Christus is in onze plaats gestorven. Waarom moeten wij nu nog sterven?
Ons sterven is geen betaling voor de zonde. In tegendeel, het is een poort naar het eeuwige leven.
43. Betekent Christus’ sterven nog meer voor ons?
Ja. Het betekent het einde voor ons slechte ik. De zonde is nu geen baas meer over ons. We mogen
uit dank ons leven aan Christus geven.
44. Wat betekenen de woorden: ‘neergedaald in de hel’?
Christus is voor mij door de hel heengegaan. Daarom is Hij mijn Verlosser. Dat geeft mij houvast, ook
wanneer het in mijn leven erg moeilijk is en wanneer de duivel probeert mij bij God weg te trekken.

ZONDAG 17
45. Waarom is het zo belangrijk voor ons dat Christus uit de dood is opgestaan?
1. Het betekent dat de dood echt overwonnen is en dat er voor ons leven is door Hem!
2. Het betekent ook dat wij nu al nieuw mogen leven voor Hem!
3. Het is ook een garantie dat wij straks zullen leven met Hem!
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ZONDAG 18
46. Wat betekent het dat Hij naar de hemel is gegaan?
De discipelen hebben gezien dat Christus van de aarde naar de hemel is gegaan. Dat Hij daar is, is
goed voor ons. Eens komt Hij terug om recht te spreken over alle mensen.
47. Is Christus dan niet meer bij ons? Hij heeft toch beloofd dat Hij bij ons zou blijven?
Als mens is Christus niet meer op aarde maar in de hemel. Als God is Hij bij ons, en laat Hij ons nooit
in de steek.
48. Maar worden op die manier zijn God-zijn en zijn mens-zijn niet uit elkaar gehaald?
Nee. Als God is Hij overal, dus ook op de plaats waar Hij als mens is.
49. Waarom is Christus’ hemelvaart belangrijk voor ons?
1. Hij pleit voor ons bij zijn Vader.
2. Nu Hij in de hemel is, mogen we zeker weten dat wij daar ook zullen komen.
3. Hij stuurt ons de Heilige Geest. Door de Geest richten wij onze aandacht op de hemel.

ZONDAG 19
50. Wat betekent het dat Christus aan de rechterhand van zijn Vader zit?
Dat is de overwinnaarplaats voor het Hoofd van de Kerk. Door Christus regeert God de Vader alles.
51. Wat hebben wij nu aan die eer voor ons Hoofd Christus?
1. Door de Heilige Geest geeft Hij ons hemelse geschenken.
2. Hij beschermt ons elke dag.
52. Waarom is de terugkomst van de Heere Jezus voor ons zo belangrijk?
Christus heeft voor mij de straf gedragen. Als ik het moeilijk heb, zie ik er naar uit dat Hij terugkomt.
Hij zal mij dan immers, samen met alle uitgekozenen, thuis brengen in de hemel.

ZONDAG 20
53. Wat geloof je over de Heilige Geest?
1. Hij is samen met de Vader en de Zoon echt God.
2. Door het geloof verbindt Hij mij voor altijd aan Christus.
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ZONDAG 21
54. Wat geloof je over de heilige algemene christelijk Kerk?
Christus brengt de kerk bijeen en Hij beschermt haar en houdt haar in stand. Hij doet dat door de
Heilige Geest en de Bijbel. De Kerk bestaat in alle tijden en uit alle soorten mensen. Van die Kerk
ben ik lid, en dat blijf ik voor altijd.
55. Wat betekent ‘de gemeenschap van de heiligen’?
1. De gelovigen hebben samen en persoonlijk een levensband met Christus.
2. De gelovigen hebben ook een band met elkaar, en moeten zichzelf voor de anderen positief
inzetten.
56. Wat betekenen de woorden ‘vergeving van de zonden’?
Christus heeft voor al mijn zonden betaald. Daarom wil God nooit meer aan mijn zonden denken.
Niet aan de zonden die ik doe, ook niet meer aan de zonde die in mij is. Alleen zo komt het weer
goed met mij.

ZONDAG 22
57. Welk houvast vind je in ‘de opstanding van het lichaam’?
Als ik sterf neemt Christus direct mijn ziel bij zich in de hemel. Maar ook mijn lichaam zal uit de dood
verlost worden. Dan wordt ik weer helemaal echt mens, even heerlijk als Christus.
58. Waarom is het geloof in ‘een eeuwig leven’ belangrijk?
Na dit leven zal ik volmaakt gelukkig worden. Ik mag dan bij God zijn, en voor Hem leven. Een begin
van dat blijvende geluk is er nu al.

ZONDAG 23
59. Wat heb je er nu aan dat je dat allemaal gelooft?
Dat ik alleen door het geloof bij Christus hoor. Door Hem alleen is het weer goed tussen God en mij.
60. Hoe werkt dat dan precies, dat het weer goed komt tussen God en jou?
Dat kan alleen maar door echt geloof in Christus. Ik merk zelf dat ik nog steeds zonde doe en dat ik
echt zondig ben, en daar heb ik het moeilijk mee. Toch rekent God mij de betaling van Christus toe
zonder dat ik daar zelf iets voor kan of hoef te doen. God wil alleen dat ik die redding door echt
geloof aanneem.
61. Waarom kan die redding er alleen zijn door geloof?
Dat geloof zelf is geen betaling van mij tegenover God. Alleen Christus maakt alles helemaal goed.
Het geloof is alleen maar het middel waardoor ik bij Hem hoor.
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ZONDAG 24
62. Waarom kunnen wij zelf niet iets van die redding voor elkaar maken?
Omdat alles wat wij doen, hoe goed ook, vol zonde is. God wil volmaaktheid, helemaal, totaal, naar
zijn wet.
63. Zijn de dingen die wij goed doen dan helemaal zonder waarde?
Nee. God beloont die goede dingen wel. Hij doet dat niet omdat wij dat verdiend zouden hebben,
maar omdat Hij goed voor ons is.
64. Als het allemaal zo gemakkelijk gaat, wordt je daar dan niet zorgeloos en goddeloos van?
Nee, want als je echt bij Christus hoort, dan kan het niet anders of dat blijkt in de dingen die je doet.
Je leven draagt dan vrucht voor Hem.

ZONDAG 25
65. Je wordt dus alleen door middel van echt geloof gered. Hoe kom je aan dat geloof?
De Heilige Geest geeft dat. Hij bouwt dat geloof door de Bijbel, en Hij versterkt het door de
sacramenten.
66. Wat zijn dat: sacramenten?
Sacramenten zijn tekens en zegels die God aan ons geeft om ze te gebruiken.
Doel ervan is:
1. dat we beter begrijpen wat God in de Bijbel zegt;
2. dat we er steeds meer zeker van zijn dat het echt waar is wat God in de Bijbel zegt.
67. Is de bedoeling van de Bijbel en de sacramenten dan dezelfde?
Ja. De Heilige Geest vertelt ons in de Bijbel van de verlossing door Christus en Hij bevestigt dat in de
sacramenten.
68. Hoeveel sacramenten geeft Christus ons?
Twee: de doop en het avondmaal.

ZONDAG 26
69. Hoe laat de doop zien dat je door Christus verlost wordt?
Christus belooft in de doop dat mijn zonden weggewassen worden door zijn bloed en Geest. Zoals
mijn lichaam met water gewassen wordt, zo wordt mijn ziel met bloed gewassen.
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70. Wat betekent dat: met bloed en Geest gewassen worden?
Dat God mijn zonden afwast. Christus heeft daar zijn bloed voor gegeven. De Heilige Geest maakt
mij van binnenuit tot een nieuw mens, die graag voor God wil leven.
71. Waar belooft Christus dat in de Bijbel?
In Mattheüs 28: 19: ´Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en
van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.´
En in Markus 16:16: ´Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet
geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.´
De Bijbel noemt de doop: het bad van de wedergeboorte.

ZONDAG 27
72. Word je dan gered door de doop?
Nee. Redding is er alleen door Christus.
73. Waarom staat dan in de Bijbel dat de doop ‘de afwassing van de zonde’ is?
God wil dat we begrijpen en er zeker van zijn dat we alleen door Christus schoongewassen worden.
De doop is daarvan een teken en een zegel.
74. Mogen baby’s wel gedoopt worden?
Ja, want ze horen bij Gods verbond en bij de kerk. Daarom belooft God ook aan hen redding door
geloof. De doop is een teken van Gods verbond waardoor ze hun plek in de kerk krijgen. Vroeger
gebeurde dat door de besnijdenis; nu door de doop.

ZONDAG 28
75. Hoe laat het avondmaal zien dat je door Christus verlost wordt?
Christus heeft opdracht gegeven om het avondmaal te vieren.
Hij belooft daarbij twee dingen:
1. Dat Zijn lichaam en bloed voor mij gegeven zijn.
2. Dat Hij mij sterk maakt op weg naar het eeuwige leven.
Brood en wijn zijn daar teken en zegel van.
76. Wat betekent dat: Christus’ lichaam en bloed eten en drinken?
Dat we door het geloof Christus als onze Redder aannemen. Dat we door de Heilige Geest steeds
meer één worden met Christus en met elkaar.
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77. Waar belooft Christus deze dingen in de Bijbel?
In 1 Korintiërs 10 en 11 schrijft Paulus over de instelling van het avondmaal door de Heere Jezus: ‘Dit
is mijn lichaam voor u; deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; zo dikwijls u dit brood eet en
de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heere totdat Hij komt; omdat het één brood is, zijn wij,
hoe velen ook, één lichaam’.

ZONDAG 29
78. Worden brood en wijn dan veranderd in lichaam en bloed van Christus?
Nee. Bij de doop wordt het water niet veranderd in bloed, en door de doop op zich word je niet
gered. Op dezelfde manier worden brood en wijn niet veranderd in lichaam en bloed van Christus,
maar ze worden zo genoemd, omdat ze teken en zegel zijn.
79. Waarom noemt de Heere Jezus brood en wijn dan lichaam en bloed?
Hij wil dat we goed begrijpen waar het om gaat. Net zo min als je zonder eten en drinken kunt leven,
kun je zonder Christus lichaam en bloed gered worden.
Hij wil ook graag dat we van twee dingen zeker zijn:
1. zo echt als brood en wijn in ons komen, zo echt komt Christus, door de Heilige Geest in ons.
2. zo echt als wij brood eten en wijn drinken, zo echt spreekt God ons vrij.

ZONDAG 30
80. Is er verschil tussen het avondmaal en de roomse mis?
Jazeker.
Het avondmaal zegt:
1. Dat we gered worden doordat Christus één keer stierf.
2. Dat Christus in de hemel is, en met ons verbonden is door Gods Geest.
De mis zegt:
1. Dat mensen pas gered worden als er nog elke dag geofferd wordt.
2. Dat Christus in het brood en de wijn is en dat brood en wijn daarom heilig zijn.
Redding is er niet door brood en wijn op zich, maar alleen door Christus.
81. Wie mogen er avondmaal vieren?
Diegenen die hun zondige ik haten, en tegelijk vertrouwen dat zij door Christus verlost zijn.
Zij willen graag groeien in geloof, en echt leven voor God. Voor mensen die niet oprecht zijn
tegenover God, wordt het avondmaal tot een vloek.
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82. Mag je mensen waarvan je weet dat ze niet oprecht zijn tegenover God wel avondmaal laten
vieren?
Nee, want dat beschadigt de band tussen God en de gemeente. Christus heeft daarom aan de kerk
de ‘sleutels van Gods koninkrijk’ toevertrouwd. Door middel van die sleutels moeten dergelijke
mensen buiten gesloten worden, totdat ze zich bekeren.

ZONDAG 31
83. Wat zijn die ‘sleutels van Gods koninkrijk’ precies?
De bekendmaking van de Bijbel en de kerkelijke tucht. Gods koninkrijk gaat daardoor open voor wie
gelooft. Gods koninkrijk gaat daardoor dicht voor wie niet gelooft.
84. Hoe gaat Gods koninkrijk open en dicht door de bekendmaking van de Bijbel?
Gods koninkrijk gaat open voor de gelovigen, wanneer zij Gods reddingswoord in geloof aannemen.
Gods koninkrijk gaat dicht voor de ongelovigen zolang zij zich niet bekeren. God houdt zich ook in de
toekomst aan wat Hij vandaag zegt.
85. Hoe gaat Gods koninkrijk open en dicht door de kerkelijke tucht?
De tucht kent vier stappen:
1. Wanneer je ziet dat iemand niet langer oprecht leeft voor God, moet jij naar hem toegaan
om hem terecht te helpen.
2. Wanneer hij niet naar je luisteren wil, moet de gemeente ingeschakeld worden, of de
mensen die daarvoor in de gemeente aangewezen zijn.
3. Wanneer hij dan nog niet luisteren wil, mag hij niet langer deel hebben aan de sacramenten.
Zo komt hij buiten de gemeente en uiteindelijk buiten Gods koninkrijk te staan.
4. Er is een weg terug wanneer hij beterschap belooft en bewijst.

DEEL DRIE: ONZE DANKBAARHEID
ZONDAG 32
86. Nu we echt door Christus verlost zijn, waarom moeten we nu nog goed leven?
Christus heeft ons niet alleen verlost, Hij maakt ons ook nieuw door zijn Heilige Geest.
Het doel daarvan is dat we uit dank voor God leven en dat ons geloof vrucht draagt. Dat goede leven
is voor ons een bewijs van de echtheid van ons geloof. Tegelijk laten we, door zo te leven, aan
anderen zien dat geloven in Christus de moeite waard is.
87. Als je maar door gaat in je oude leven, zonder God, kun je dan wel gered worden?
Beslist niet. De Bijbel zegt duidelijk dat wie bewust voor de zonde blijft kiezen, niet in Gods koninkrijk
past.
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ZONDAG 33
88. Wat is echte bekering?
Je oude ik sterft. Je nieuwe ik begint te leven.
89. Wat betekent dat: je oude ik sterft?
Dat ik echt verdriet heb over mijn zonde. Ik maak God door mijn zonde steeds weer boos. Ik haat de
zonde en wil er graag vanaf.
90. Wat betekent dat: je nieuwe ik begint te leven?
Dat ik door Christus blij ben met God. Ik wil graag helemaal voor God leven.
91. Wat zijn dan de dingen die God graag wil dat je doet?
De dingen die ik doe:
1. Uit echt geloof;
2. naar Gods wet;
3. en tot zijn eer.

ZONDAG 34
92. Wat is de wet van God?
Dat maakt Hij ons duidelijk in Exodus 20:2-17 en Deuteronomium 5: 6-21:
1. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
2. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of
beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen,
en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van
de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij
haten, maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn
geboden in acht nemen.
3. U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor
onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.
4. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar
de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u,
noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw
vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de
aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende
de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.
5. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw
God, u geeft.
6. U zult niet doodslaan.
7. U zult niet echtbreken .
8. U zult niet stelen.
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9. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.
10. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste,
noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.
93. Hoe kun je deze tien geboden indelen?
In twee groepen:
1. Het eerste tot en met het vierde gebod leert ons hoe we voor God moeten leven.
2. Het vijfde tot en met het tiende gebod leert ons hoe we met onze naaste moeten leven.
94. Wat bedoelt God met het eerste gebod?
1. Als ik echt gelukkig wil leven, moet ik kiezen tegen bijgeloof en afgoderij. Ik moet mijn
vertrouwen niet op onbetrouwbare mensen of zaken stellen.
2. Als ik echt gelukkig wil leven, moet ik God echt leren kennen, op Hem vertrouwen en me aan
Hem onderwerpen. Ik moet alles van Hem verwachten en Hem oprecht liefhebben. Ik moet
zo voor Hem leven, dat ik werkelijk niets tegen zijn wil doe.
95. Wat is afgoderij?
Dat je naast God of in plaats van God, iets verzint of hebt waarop je je vertrouwen stelt.

ZONDAG 35
96. Wat bedoelt God met het tweede gebod?
Dat we van God geen beeld mogen maken, en dat we Hem alleen zo eren als Hij het zelf zegt in de
Bijbel.
97. Mag je dan helemaal geen beelden maken?
Ja, je mag wel beelden maken. Maar God zelf kun je en mag je niet afbeelden. God wil ook niet dat
we een beeld gebruiken om Hem erdoor te eren.
98. Zouden we in de kerk ook beelden kunnen gebruiken om daarmee iets van God duidelijk te
maken?
God heeft gezegd dat dat niet goed is. Want een beeld kan niet praten en kan dus niets vertellen. In
de Bijbel vertelt God zelf ons wie Hij is.

ZONDAG 36
99. Wat bedoelt God met het derde gebod?
Dat we de naam van God niet lichtzinnig mogen gebruiken. Dat gebeurt wanneer je vloekt of
wanneer je oneerlijk of onnodig zweert. Wanneer je er niets van zegt wanneer die dingen gebeuren,
dan word je er zelfs mee schuldig aan. God wil dat we zijn naam goed gebruiken: met eerbied en
ontzag. Hij wil dat we voor zijn naam opkomen, tot Hem bidden, en Hem altijd prijzen.
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100. Is de zonde tegen het derde gebod dan zo ernstig, dat je zelfs mee schuldig wordt wanneer je
er niet tegen waarschuwt?
Ja. God vindt geen zonde zo erg als het lichtzinnig gebruik van zijn naam. Op deze zonde heeft Hij de
doodstraf gesteld.

ZONDAG 37
101. Oneerlijk of onnodig zweren mag dus niet. Mag je dan wel eerlijk zweren?
Ja. Bijvoorbeeld wanneer de overheid dat vraagt, of wanneer je, in geval van nood, de waarheid wilt
onderstrepen. Daarmee wordt God geëerd, en je naaste gediend. Zo’n eed is immers op de Bijbel
gebaseerd en werd ook vroeger terecht toegepast.
102. Mag je ook bij iets of iemand anders zweren dan bij God?
Nee. Eerlijk zweren is: God als getuige te hulp roepen. Hij weet wat er in je hart is, en wat waar is.
Dat betekent ook dat Hij je zal straffen als je oneerlijk zweert. Niets of niemand anders komt die eer
toe.

ZONDAG 38
103. Wat bedoelt God met het vierde gebod?
1. Ik moet op de rustdag trouw naar de kerk gaan om:
- naar Gods Woord te luisteren
- de sacramenten te gebruiken
- te bidden
- geld te geven voor de armen.
2. De Heere wil dat ik elke dag kies tegen de zonde. Hij wil dat ik zo door de Heilige Geest leef,
zodat het eeuwige feest nu al begint.

ZONDAG 39
104. Wat bedoelt God met het vijfde gebod?
Er zijn mensen, bijvoorbeeld ouders, die gezag over mij hebben. Ik moet hen eer, liefde en trouw
bewijzen. Ik moet naar hen luisteren, en geduld hebben met hun zwakke kanten, want God wil mij
door hen regeren.

ZONDAG 40
105. Wat bedoelt God met het zesde gebod?
Ik mag mijn naaste op geen enkele manier kwetsen of doden. Niet met daden, ook niet met gebaren
of woorden of in gedachten. Ik moet juist de haat uit mijn leven wegdoen. Ook op mijn eigen leven
moet ik zuinig zijn. God geeft de overheid tot taak het leven te beschermen.

17

Heidelberger Catechismus

106. Betekent het zesde gebod dan meer dan alleen dat je niemand mag vermoorden?
Zeker. God verbiedt ook jaloezie, haat, drift en wraak. Hij wil ons duidelijk maken dat moord bij deze
dingen begint.
107. Zijn we klaar met het zesde gebod wanneer we maar niemand vermoorden?
Nee. God verbiedt niet alleen iets. Hij gebiedt ons ook iets. Namelijk dat we van onze naaste even
veel moeten houden als van onszelf. Zelfs van onze vijanden. We moeten tegenover onze naasten
geduldig zijn, en vriendelijk en zorgzaam, en zo het goede voor hen zoeken.

ZONDAG 41
108. Wat is de betekenis van het zevende gebod?
God verbiedt elk verkeerd omgaan met seksualiteit. Hij wil dat we dat hartgrondig haten, en dat we
ook op seksueel gebied zuiver leven, of we nu getrouwd zijn of niet.
109. Ben je klaar met het zevende gebod wanneer je geen huwelijk kapot breekt?
Wij zijn helemaal -ons lichaam en onze ziel- eigendom van God. Hij noemt ons lichaam en onze ziel
zelfs een tempel van de Heilige Geest. Daarom moeten we er super zuinig op zijn. God verbiedt alle
smerigheid op seksueel gebied: daden, gebaren, woorden, gedachten, verlangens, en zelfs de dingen
die je daartoe kunnen verleiden.

ZONDAG 42
110. Wat bedoelt God met het achtste gebod?
God verbiedt alle vormen van diefstal. Niet alleen de dingen die de overheid straft maar ook al onze
trucjes en plannen waardoor we proberen spullen van een ander naar ons toe te halen. Voorbeelden
daarvan zijn: roof, oplichterij met gewicht of maat, bedrog met geld, enzovoort. God wil niet dat we
gierig of hebzuchtig zijn. Ook verbiedt Hij ons verkwisting of misbruik van de dingen die Hij geeft.
111. Wat wil God dan dat je wel zult doen?
Dat ik het geluk van anderen zoek, zoveel als ik kan en mag. Dat ik me zo opstel tegenover anderen,
als ik graag zou willen dat ze tegenover mij doen. Dat ik trouw mijn werk doe, zodat ik met mijn geld
ook anderen kan helpen.

ZONDAG 43
112. Wat bedoelt God met het negende gebod?
God maakt duidelijk dat liegen en bedriegen echt duivelswerk is en daarom verbiedt Hij ons dat. Ik
mag niemands woorden verdraaien en ook niet roddelen of iemand ongegrond veroordelen. God wil
dat ik de waarheid liefheb en daarvoor uitkom en dat ik opkom voor de goede naam van anderen.
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ZONDAG 44
113.Wat bedoelt God met het tiende gebod?
Ik mag geen dingen doen die God verbiedt. Ik mag ze ook niet willen doen. God wil dat we de zonde
helemaal hartgrondig haten en dat we vol liefde oprecht voor Hem leven.
114. Kun je, wanneer je echt bekeerd bent, deze tien geboden houden?
Dat lukt ons absoluut niet. Ook al leef je nog zo oprecht voor God, er is in je leven hooguit een klein
begin van echt gehoorzaam-zijn. Maar dat begin houdt wel in dat je oprecht naar al Gods geboden
probeert te leven.
115. Waarom wil God dat we steeds opnieuw nauwkeurig naar de wet luisteren, terwijl we hem
toch bij lange na niet kunnen houden?
1. God wil dat we daardoor de zonde in onszelf echt leren kennen en dat we steeds meer onze
redding in Christus zoeken.
2. God wil ook dat we steeds meer ons best doen, en bidden om de kracht van de Heilige
Geest. Door Hem worden we pas echt nieuwe mensen, naar Gods beeld, en zullen we het
doel bereiken: de volmaaktheid die komt.

ZONDAG 45
116. Waarom is bidden noodzakelijk voor christenen?
God wil dat we Hem dankbaar zijn voor de verlossing die Hij geeft. De belangrijkste manier om dat te
laten zien is door te bidden. Als wij van harte bidden, geeft God ons zijn Geest.
117. Wat is noodzakelijk voor een goed gebed?
1. Dat we alleen tot God bidden. Hij zegt in de Bijbel wie Hij is, en wat we moeten bidden.
2. Dat we onze zonde goed kennen. Zo leren we nederig tot God te bidden.
3. Dat we zeker weten dat God ons bidden om Christus’ wil verhoort.
Hij belooft ons dat in de Bijbel.
118.Waar wil God graag dat we om zullen bidden?
Om alles wat we nodig hebben. De Heere Jezus vat dat samen in het ‘Onze Vader’.
119. Wat is het ‘Onze Vader’?
Het gebed dat de Heere Jezus ons leert in Mattheüs 6:9-13:
1.
2.
3.
4.
5.

Onze Vader, Die in de hemelen woont.
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.

19

Heidelberger Catechismus

6.
7.
8.
9.

En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

ZONDAG 46
120. Waarom zegt Christus dat we ‘Onze Vader’ moeten zeggen tegen God?
Christus wil graag dat we God als vader eren en vertrouwen. Daar is ons bidden op gebouwd. God is
immers door Christus onze Vader geworden. Hij zorgt nog veel meer voor ons dan aardse vaders dat
doen.
121. Waarom staat er bij: ‘die in de hemelen woont’?
Christus wil niet graag dat we van God te klein denken. God, onze Vader is echt almachtig. Daarom
mogen we van Hem alles verwachten wat we nodig hebben.

ZONDAG 47
122. Wat is het eerste dat de Heere Jezus ons leert bidden?
‘Uw naam worde geheiligd.’
Dat betekent: Vader, leer ons U echt kennen. Leer ons U de lof geven om alle dingen die U doet,
want in al die dingen komen uw goedheid en uw eer aan het licht. Leer ons zo te leven, dat U er om
geëerd wordt.

ZONDAG 48
123. Wat is het tweede dat de Heere Jezus ons leert bidden?
‘Uw koninkrijk kome.’
Dat betekent: Vader, wilt U ons leven sturen door de Bijbel en de Heilige Geest. Houdt U uw kerk in
stand en geef dat ze groeien mag en breekt U al het werk van de duivel af. Laat alle plannen die
tegen de Bijbel bedacht worden, mogen mislukken. Blijft U dat doen totdat de Heere Jezus terug
komt, want dan wordt alles echt goed.

ZONDAG 49
124. Wat is het derde dat de Heere Jezus ons leert bidden?
´Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.´
Dat betekent: Vader, leer ons en ook alle mensen onze eigen wil loslaten. Geeft U dat we U
onvoorwaardelijk gehoorzaam zijn. Leer ons ons werk net zo trouw te doen als de engelen dat doen.
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ZONDAG 50
125. Wat is het vierde dat de Heere Jezus ons leert bidden?
´Geef ons heden ons dagelijks brood. ´
Dat betekent: Vader, wilt U ons eten en drinken geven en wat we verder nodig hebben. Leer ons
daardoor beseffen dat alles alleen van U komt en dat alles in ons leven afhankelijk is van uw zegen.
Geef dat we daardoor leren om alleen op U te vertrouwen.

ZONDAG 51
126. Wat is het vijfde dat de Heere Jezus ons leert bidden?
´En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.´
Dat betekent: Vader, wij staan schuldig tegenover U. Doet U alleen uit genade, om Christus’ bloed
alle slechtheid uit ons leven weg. Zowel de zonde die we doen, als de zonde die in ons is. Alleen door
uw genade leren wij mensen te vergeven die tegenover ons in de schuld staan.

ZONDAG 52
127. Wat is het zesde dat de Heere Jezus ons leert bidden?
´En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.´
Dat betekent: Vader, wij zijn zo zwak dat we het vanuit onszelf nooit volhouden. Er staan immers drie
vijanden tegenover ons: de duivel, de wereld, en ons slechte ik. We vragen U: maak ons sterk door de
Heilige Geest. Alleen zo zullen wij niet ondergaan, maar stand houden en straks de eindoverwinning
halen.
128. Met welke woorden leert de Heere Jezus ons het gebed af te sluiten?
´Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.´
Dat betekent: Vader, we vragen al deze dingen aan U. U kunt en wilt ons immers al het goede geven
want U bent onze Koning. Geeft U dat ook door ons bidden alle eer voor U zal zijn.
129. Wat betekent het woordje ‘amen’?
‘Amen’ betekent: het is echt waar. God verhoort mijn gebed echt. Nog veel zekerder dan dat ik het
zelf voel.

