
CATECHISMUS 

Voorwoord door C.H. Spurgeon 

Ik ben ervan overtuigd dat het gebruik van een goede Catechismus in al onze gezinnen een 
grote beveiliging zal zijn tegen de toenemende dwalingen van deze tijden. Daarom heb ik dit 
kleine handboek samengesteld uit de Westminster Assembly’s Catechismus en Baptist 
Catechismus voor het gebruik door mijn eigen gemeente. Zij, die het in hun gezin of klas 
gebruiken, moeten ervoor zorgen de betekenis aan de kleintjes uit te leggen. De woorden 
moeten echter zorgvuldig uit het hoofd worden geleerd, want ze zullen beter worden 
begrepen, als het kind ouder wordt. 

Moge de Here mijn geliefde vrienden en hun gezinnen voor altijd zegenen, is het gebed van 
hun liefhebbende Pastor. 

C.H. Spurgeon. 

Als bijbelvertaling is bijna altijd de NBG-vertaling van 1951 gebruikt. Het hoofdlettergebruik 
is aangepast. Een enkele keer is er teruggevallen op de King James Version. Dat wordt dan 
vermeld met (KJV). 
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1. Vraag: Wat is het belangrijkste doel van de mens? 
Antwoord: Het belangrijkste doel van de mens is God te verheerlijken1 en zich 

voor eeuwig in Hem te verheugen2. 

1. 1 Korintiërs 10:31. Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods. 

2. Psalm 73:25,26. Wie heb ik (nevens U) in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde; al zou 
mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig. 

2. Vraag: Welke levensregel heeft God ons gegeven om ons de weg te wijzen hoe 
we Hem kunnen verheerlijken en ons in Hem kunnen verheugen? 

Antwoord: Het Woord van God, welke vervat is in de Schriften van het Oude 
en Nieuwe Testament1, is de enige levensregel om ons de weg te 
wijzen hoe we God kunnen verheerlijken en ons in Hem kunnen 
verheugen2. 

1. - Efeziërs 2:20. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus 
Zelf de hoeksteen is. 
- 2 Timoteüs 3:16. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te 
weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. 

2. 1 Johannes 1:3. Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons 
gemeenschap zoudt hebben. En ónze gemeenschap is met de Vader en met Zijn Zoon Jezus 
Christus. 

3. Vraag: Wat leren de Schriften hoofdzakelijk? 
Antwoord: De Schriften leren hoofdzakelijk wat de mens dient te geloven met 

betrekking tot God en welke plicht God de mens oplegt1. 

1. - 2 Timoteüs 1:13. Neem tot voorbeeld de gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in het 
geloof en de liefde, die in Christus Jezus is. 
- Prediker 12:13. Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud Zijn geboden, 
want dit geldt voor alle mensen. 

4. Vraag: Wat is God? 
Antwoord: God is Geest1, oneindig2, eeuwig3 en onveranderlijk4 in Zijn 

wezen5, wijsheid, krachtti, heiligheid7, gerechtigheid, goedheid en 
waarheid8. 

1. Johannes 4:24. God is Geest. 
2. Job 11:7. Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de Almachtige doorgronden ten einde toe? 
3. - Psalm 90:2. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God. 

- 1 Timoteüs 1:17. De Koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer 
en heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen. 

4. Jakobus 1:17. De Vader der lichten, bij Wie geen verandering is of zweem van ommekeer. 
5. Exodus 3:14. Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de 

Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden. 
6. Psalm 147:5. Groot is onze Here en geweldig in kracht, Zijn verstand is onbeperkt. 
7. Openbaring 4:8. Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, Die was en Die is en Die 

komt. 
8. Exodus 34:6,7. HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van 

goedertierenheid en trouw (waarheid KJV), die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, Die 
ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar (de schuldige) houdt Hij zeker niet 
onschuldig. 

2



5. Vraag: Zijn er meer Goden dan één? 
Antwoord: Er is er slechts één1, de levende en waarachtige God2. 

1. Deuteronomium 6:4. Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één! 
2. Jeremia 10:10. Doch de Here is de waarachtige God, Hij is de levende God. 

6. Vraag: Hoeveel personen zijn er in de Godheid? 
Antwoord: Er zijn drie personen in de Godheid, de Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest en deze drie zijn één God, hetzelfde in wezen, gelijk in macht 
en heerlijkheid1. 

1. - Matteüs 28: 19. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam 
des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. 
- 2 Korintiërs 13:13. De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap 
des Heiligen Geestes zij met u allen. 

7. Vraag: Wat is het raadsbesluit van God? 
Antwoord: Het raadsbesluit van God is Zijn eeuwig plan, volgens de raad van 

Zijn eigen wil, waarbij Hij om Zijn eigen eer alles, wat er gebeurt, 
heeft voorbestemd1. 

1. Efeziërs 1:11,12. In Hem, in Wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren 
bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, Die in alles werkt naar de raad van Zijn wil, 
opdat wij zouden zijn tot lof Zijner heerlijkheid. 

8. Vraag: Hoe voert God Zijn raadsbesluit uit? 
Antwoord: God voert Zijn raadsbesluit uit in de werken van de schepping1 en 

de voorzienigheid2. 

1. Openbaring 4:11. Gij hebt alles geschapen, en om Uw wil was het en werd het geschapen. 
2. Daniël 4:35. Hij doet naar Zijn wil met het heer des hemels en de bewoners der aarde. 

9. Vraag: Wat is het werk van de schepping? 
Antwoord: Het werk van de schepping is, dat God alle dingen1 uit niets heeft 

gemaakt door het woord van Zijn macht2 in de tijd van zes dagen3

en alles was zeer goed. 

1. Genesis 1:1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 
2. Hebreeën 11:3. Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht 

is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. 
3. Exodus 20:11. Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat 

daarin is. 

10. Vraag: Hoe schiep God de mens? 
Antwoord: God schiep de mens als man en vrouw naar Zijn eigen beeld1 in 

kennis, rechtvaardigheid en heiligheid2 met heerschappij over de 
schepselen3. 
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1. Genesis 1:27. En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en 
vrouw schiep Hij hen. 

2. - Kolossenzen 3:10. En de nieuwe mens aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar 
het beeld van zijn Schepper. 
- Efeziërs 4:24. En de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in 
waarachtige gerechtigheid en heiligheid. 

3. Genesis 1:28. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult 
de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en 
over al het gedierte, dat op de aarde kruipt. 

11. Vraag: Wat is Gods werk van voorzienigheid? 
Antwoord: Gods werk van voorzienigheid is Zijn zeer heilig1, wijs2 en machtig 

behoeden3 en regeren van al Zijn schepselen en al hun daden4. 

1. Psalm 145:17. De HERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, heilig in al Zijn werken. (KJV) 
2. Jesaja 28:29. Ook dit gaat van de HERE der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van 

beleid. 
3. - Hebreeën 1:3. Die alle dingen draagt door het woord Zijner kracht. 

- Nehemia 9:6. Gij houdt hen allen in stand. (KJV) 
4. - Psalm 103:19. Zijn koningschap heerst over alles. 

- Matteüs 10:29. Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet één daarvan 
zal ter aarde vallen zonder uw Vader. 

12. Vraag: Welke speciale daad van voorzienigheid wendde God aan bij de mens 
in de toestand, waarin hij werd geschapen? 

Antwoord: Toen God de mens had geschapen, ging Hij een verbond ten leven 
met hem aan op voorwaarde van volmaakte gehoorzaamheid1 door 
hem te verbieden te eten van de boom van de kennis van goed en 
kwaad op straffe van de dood2. 

1. Galaten 3:12. Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar: wie dat doet, zal daardoor leven. 
2. Genesis 2:17. Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten 

dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. 

13. Vraag: Bleven onze eerste ouders in de toestand, waarin ze werden 
geschapen? 

Antwoord: Onze eerste ouders, die overgelaten waren aan de vrijheid van hun 
eigen wil, vielen uit de toestand, waarin ze werden geschapen door 
de verboden vrucht te eten en zo tegen God1 te zondigen2. 

1. Prediker 7:29. God heeft de mensen recht gemaakt, maar zij zoeken vele bedenkselen. 
2. Genesis 3:6,7,8. En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was 

voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van 
zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. Toen werden hun beider ogen 
geopend, en zij bemerkten dat zij naakt waren ... en de mens en zijn vrouw verborgen zich voor de 
HERE God tussen het geboomte in de hof. 

14. Vraag: Wat is zonde? 
Antwoord: Zonde is elk gebrek aan instemming met, of overtreding van de wet 

van God1. 
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1. 1 Johannes 3:4. Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid. 

15. Vraag: Viel heel de mensheid in de eerste overtreding van Adam? 
Antwoord: Het verbond, dat met Adam werd gesloten gold niet alleen voor 

hemzelf, maar ook voor zijn nageslacht. Daarom zondigde heel de 
mensheid, die door de gewone geboorte van hem afstamt, in hem en 
viel met hem in zijn eerste overtreding1. 

1. - 1 Korintiërs 15:22. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend 
gemaakt worden. 
- Romeinen 5:12. Gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de 
dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. 

16. Vraag: In welke toestand bracht de zondeval de mensheid? 
Antwoord: De zondeval bracht de mensheid in een toestand van zonde en 

ellende1. 

1. Romeinen 5:18. Het is door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen. 

17. Vraag: Waaruit bestaat de zondigheid van die toestand, waartoe de mens 
verviel? 

Antwoord: De zondigheid van die toestand, waartoe de mens verviel, bestaat uit 
de schuld van Adams eerste zonde1, het missen van de 
oorspronkelijke rechtvaardigheid2 en het verderf van zijn hele 
natuur, welke gewoonlijk de erfzonde3 wordt genoemd, samen met 
alle werkelijke overtredingen, die eruit voortkomen4. 

1. Romeinen 5:19. Door de ongehoorzaamheid van één mens zijn zeer velen zondaren geworden. 
2. Romeinen 3:10. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. 
3 . -  E f e z i ë r s  2 : 1 .  ( U  h e e f t  H i j  l e v e n d  g e m a a k t  ( v e r s  5 ) )  d i e  d o o d  wa a r t  

d o o r  u w o v e r t r e d i n g e n  e n  z o n d e n .  -  P s a l m  5 1 : 7 .  Z i e ,  i n  o n g e r e c h t i g h e i d  
b e n  i k  g e b o r e n ,  i n  z o n d e  h e e f t  m i j n  m o e d e r  m i j  o n t v a n g e n .  

4. Matteüs 15:19. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, 
diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. 

18. Vraag: Wat is de ellende van de toestand, waartoe de mens verviel? 
Antwoord: Heel de mensheid verloor door haar zondeval de gemeenschap met 

God1. Zij is onder Zijn toorn en vloek2 en is zo blootgesteld aan al 
de ellende in dit leven, aan de dood zelf en aan het lijden van de hel 
voor eeuwig3. 

1. Genesis 3:8,24. De mens (Adam) en zijn vrouw verborgen zich voor de HERE God tussen het 
geboomte in de hof... En Hij verdreef de mens. 

2. - Efeziërs 2:3. Wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns. - Galaten 
3:10. Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, 
om dat te doen. 

3. - Romeinen 6:23. Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood. 
- Matteüs 25:41. Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en 
zijn engelen bereid is. 

5



19. Vraag: Liet God heel de mensheid omkomen in de toestand van zonde en 
ellende? 

Antwoord: God heeft louter door Zijn welbehagen van eeuwigheid sommigen 
uitverkoren ten eeuwigen leven1. Hij ging een verbond der genade 
aan om hen te verlossen uit de toestand van zonde en ellende en om 
hen te brengen in een toestand van redding door een Verlosser2. 

1. 2 Tessalonicenzen 2:13. God heeft u als eerstelingen Zich verkoren tot behoudenis, in heiliging 
door de Geest en geloof in de waarheid. 

2. Romeinen 5:21. Gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door 
rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze Here. 

20. Vraag: Wie is de Verlosser van Gods uitverkorenen? 
Antwoord: De enige Verlosser van Gods uitverkorenen is de Here Jezus 

Christus1. Als de eeuwige Zoon van God werd Hij mens2. Zo was 
Hij en blijft Hij voor eeuwig God en mens in twee onderscheiden 
naturen en in één persoon3. 

1. 1 Timoteüs 2:5. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus 
Jezus. 

2. Johannes 1:14. Het Woord is vlees geworden en Het heeft onder ons gewoond. 
3. - 1 Timoteüs 3:16. God heeft Zich geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is 

verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in 
heerlijkheid. 
- Kolossenzen 2:9. Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. 

21. Vraag: Hoe werd Christus als Zoon van God mens? 
Antwoord: Christus, de Zoon van God, werd mens door voor Zichzelf een echt 

lichaam1 en een echte ziel2 aan te nemen, doordat Hij ontvangen 
werd door de kracht van de Heilige Geest in de moederschoot van 
de maagd Maria, uit haar geboren3 werd, doch zonder zonde4. 

1. Hebreeën 2:14. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze 
daaraan deel gekregen. 

2. - Matteüs 26:38. Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe. 
- Hebreeën 4:15. Want wij hebben geen Hogepriester, Die niet kan medevoelen met onze 
zwakheden, maar Een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder 
te zondigen. 

3. Lucas 1:31,35. En zie, gij zult zwanger worden en een Zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus 
geven... De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. 

4. Hebreeën 7:26. Immers, zulk een Hogepriester hadden wij ook nodig: heilig, zonder schuld of smet, 
gescheiden van de zondaren. 

22. Vraag: Welke ambten oefent Christus uit als onze Verlosser? 
Antwoord: Christus oefent als onze Verlosser de ambten uit van profeet1, 

priester2 en koning3, zowel in Zijn toestand van vernedering als in 
Zijn toestand van verhoging. 

1. Handelingen 3:22. Mozes toch heeft gezegd: De Here God zal u een Profeet doen opstaan uit uw 
broeders, gelijk mij: naar Hem zult gij horen in alles wat Hij tot u spreken zal. 
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2. Hebreeën 5:6. Gij zijt Priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. 
3. Psalm 2:6. Ik heb immers Mijn Koning gesteld over Sion, Mijn heilige berg. 

23. Vraag: Hoe oefent Christus het ambt van profeet uit? 
Antwoord: Christus oefent het ambt van profeet uit door ons' door Zijn 

Woord2 en Geest3 de wil van God te openbaren tot onze redding. 

1. Johannes 1:18. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die aan de boezem 
des Vaders is, Die heeft Hem doen kennen. 

2. Johannes 20:31. Deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, 
en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn naam. 

3. Johannes 14:26. De Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in Mijn naam, Die zal u 
alles leren. 

24. Vraag: Hoe oefent Christus het ambt van priester uit? 
Antwoord: Christus oefent het ambt van priester uit door Zich eenmaal te 

offeren om aan de Goddelijke gerechtigheid te voldoen' en ons met 
God te verzoenen2 en door voortdurend voor ons te pleiten3. 

1. Hebreeën 9:28. Christus heeft Zich éénmaal geofferd om de zonden van velen op Zich te nemen. 
2. Hebreeën 2:17. Daarom moest Hij in alle opzichten aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een 

barmhartig en getrouw Hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. 
3. Hebreeën 7:25. Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar 

Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. 

25. Vraag: Hoe oefent Christus het ambt van koning uit? 
Antwoord: Christus oefent het ambt van koning uit door ons aan Zichzelf te 

onderwerpen', door over ons te regeren en ons te verdedigen2 en 
door al Zijn en onze vijanden te beteugelen en te overwinnen. 

1. Psalm 110:3. Uw volk is een en al gewilligheid ten dage van Uw kracht. (KJV) 
2. - Matteüs 2:6. Want uit u zal een Leidsman voortkomen, die Mijn volk Israël weiden zal. - 1 

Korintiërs 15:25. Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn 
voeten gelegd heeft. 

26. Vraag: Waaruit bestaat Christus’ vernedering? 
Antwoord: Christus’ vernedering bestaat uit Zijn geboren worden en nog wel in 

zo’n armoedige toestand', geboren onder de wet2. Hij onderging de 
ellende van dit leven3, de toorn van God4 en de vervloekte dood van 
het kruis5. Hij werd begraven en bleef een tijdlang onder de macht 
van de dood6. 

1. Lucas 2:7. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een 
kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. 

2. Galaten 4:4. God heeft Zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. 
3. Jesaja 53:3. Hij was veracht en van mensen verlaten, een Man van smarten en vertrouwd met 

ziekte. 
4. Matteüs 27:46. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende:... Mijn God, 

Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? 
5. Filippenzen 2:8. Hij heeft Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood 

des kruises. 
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6. Matteüs 12:40. Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo 
zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten. 

27. Vraag: Waaruit bestaat Christus’ verhoging? 
Antwoord: Christus’ verhoging bestaat uit Zijn weer opstaan uit de doden op de 

derde dag', uit Zijn opvaren ten hemel, uit Zijn zitten aan de 
rechterhand van God de Vader2 en uit Zijn komen om de wereld op 
de laatste dag te oordelen3. 

1. 1 Korintiërs 15:4. En Hij is begraven en ten derde dage opgewekt, naar de Schriften. 
2. Marcus 16:19. De Here Jezus dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de 

hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods. 
3. Handelingen 17:31. Hij heeft een dag bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen 

door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door 
Hem uit de doden op te wekken. 

28. Vraag: Hoe worden we tot deelgenoot gemaakt van de verlossing, die door 
Christus verworven werd? 

Antwoord: We worden deelgenoot van de verlossing, die door Christus 
verworven werd, door de krachtdadige toepassing ervan aan ons'

door Zijn Heilige Geest2. 

1. Johannes 1:12. Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om 
kinderen Gods te worden. 

2. Titus 3:5,6. Niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar Zijn 
ontferming heeft Hij ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige 
Geest, Die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland. 

29. Vraag: Hoe past de Geest de verlossing, verworven door Christus, aan ons 
toe? 

Antwoord: De Geest past de verlossing, verworven door Christus, aan ons toe 
door geloof in ons te bewerken' en ons daardoor te verenigen met 
Christus in onze krachtdadige roeping2. 

1. Efeziërs 2:8. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een 
gave van God. 

2. Efeziërs 3:17. Opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. 

30. Vraag: Wat is een krachtdadige roeping? 
Antwoord: Een krachtdadige roeping is het werk van Gods Geest'. Door ons te 

overtuigen van onze zonde en ellende2, door ons verstand te 
verlichten in de kennis van Christus3 en door onze wil te 
vernieuwen4 brengt Hij ons ertoe en stelt Hij ons in staat Jezus 
Christus aan te grijpen, Die ons om niet wordt aangeboden in het 
evangelie5. 

1. 2 Timoteüs 1:9. Hij, Die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping. 
2. Handelingen 2:37. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot 

Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? 
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3. Handelingen 26:18. Om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van 
de macht van satan tot God. 

4. Ezechiël 36:26. Het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van 
vlees geven. 

5. Johannes 6:44,45. Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader die Mij gezonden geeft, hem 
trekke:... Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij. 

31. Vraag: Aan welke weldaden hebben zij, die krachtdadig geroepen zijn, deel in 
dit leven? 

Antwoord: Zij, die krachtdadig geroepen zijn, hebben in dit leven deel aan 
rechtvaardigmaking1, aanneming2, heiligmaking en de 
verscheidene weldaden, die er in dit leven mee samengaan of eruit 
voortkomen3. 

1. Romeinen 8:30. En die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij 
geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft 
Hij ook verheerlijkt. 

2. Efeziërs 1:5. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen (KJV: kinderen) van Hem te 
worden aangenomen door Jezus Christus. 

3. 1 Korintiërs 1:30. Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, Die ons van God is geworden: 
wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. 

32. Vraag: Wat is rechtvaardigmaking? 
Antwoord: Rechtvaardigmaking is een daad van Gods vrije genade, waarin Hij 

al onze zonden1 vergeeft en ons aanvaardt als rechtvaardig in Zijn 
ogen2, alleen om de rechtvaardigheid van Christus, die ons wordt 
toegerekend3 en slechts door het geloof4 ontvangen wordt. 

1. - Romeinen 3:24. En worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in 
Christus Jezus. 
- Efeziërs 1:7. In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de 
overtredingen, naar de rijkdom Zijner genade. 

2. 2 Korintiërs 5:21. Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat 
wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. 

3. Romeinen 5:19. Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren 
geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van Één zeer velen rechtvaardigen worden. 

4. - Galaten 2:16. Wij .... wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar 
door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om 
gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus. 
- Filippenzen 3:9. En in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, 
maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op grond van het geloof. 

33. Vraag: Wat is aanneming? 
Antwoord: Aanneming is een daad van Gods vrije genade1, waardoor wij 

worden opgenomen in het getal van de kinderen van God en 
waardoor wij recht hebben op al hun voorrechten2. 

1. 1 Johannes 3:1. Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd 
worden. 

2. - Johannes 1:12. Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om 
kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven. 
- Romeinen 8:17. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en 
mede-erfgenamen van Christus. 
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34. Vraag: Wat is heiligmaking? 
Antwoord: Heiligmaking is het werk van Gods Geest', waardoor wij in de gehele 

mens worden vernieuwd naar het beeld van God2 en waardoor wij 
in staat worden gesteld meer en meer te sterven voor de zonde en 
te leven voor de gerechtigheid3. 

1. 2 Tessalonicenzen 2:13. God heeft u als eerstelingen Zich verkoren tot behoudenis, in heiliging 
door de Geest. 

2. Efeziërs 4:24. En de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige 
gerechtigheid en heiligheid. 

3. Romeinen 6:10,11. Want wat Zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat 
Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor 
de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. 

35. Vraag: Wat zijn de weldaden, die in dit leven rechtvaardigmaking, 
aanneming en heiligmaking vergezellen of eruit voortkomen? 

Antwoord: De weldaden, die in dit leven rechtvaardigmaking', aanneming en 
heiligmaking vergezellen of eruit voortkomen zijn zekerheid van 
Gods liefde, vrede in het geweten, blijdschap in de Heilige Geest2, 
groei in genade en volharding daarin tot het einde3. 

1. Romeinen 5:1,2,5. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here 
Jezus Christus, door Wie wij ook de toegang hebben verkregen [in het geloof] tot deze genade, 
waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods ... En de hoop maakt niet 
beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons 
gegeven is. 

2. Romeinen 14:17. Want het koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in 
rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest. 

3. - Spreuken 4:18. Maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds 
helderder straalt tot de volle dag. 
- 1 Johannes 5:13. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat 
gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 
- 1 Petrus 1:5. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid. 

36. Vraag: Welke weldaden ontvangen gelovigen bij hun dood van Christus? 
Antwoord: De zielen van de gelovigen worden bij hun dood volmaakt' en gaan 

onmiddellijk over in de heerlijkheid2. Hun lichaam, dat nog steeds 
verenigd is met Christus3, rust in het graf4 tot de opstanding5. 

1. Hebreeën 12:23. Tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben. 
2. - Filippenzen 1:23. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. 

- 2 Korintiërs 5:8. Wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te 
verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. 
- Lucas 23:43. Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. 

3. 1 Tessalonicenzen 4:14. ...hen ook, die in Jezus slapen, zal God met Hem wederbrengen. (KJV). 
4. Jesaja 57:1,2. Hij gaat in vrede; zij die de rechte weg bewandeld hebben, rusten op hun legersteden. 
5. Job 19:26. Nadat mijn huid aldus geschonden is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. 

37. Vraag: Welke weldaden ontvangen gelovigen van Christus bij de opstanding? 
Antwoord: Bij de opstanding zullen de in heerlijkheid' opgewekte gelovigen 

10



openlijk worden erkend en zij zullen op de oordeelsdag2 worden 
vrijgesproken. Zij zullen volmaakt zalig worden gemaakt naar 
zowel ziel als lichaam in het zich geheel verblijden in God3 tot in 
alle eeuwigheid4. 

1. 1 Korintiërs 15:43. Er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid. 
2. Matteüs 10:32. Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden 

voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. 
3. 1 Johannes 3:2. Wij weten dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want 

wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. 
4. 1 Tessalonicenzen 4:17. Zó zullen wij altijd met de Here wezen. 

38. Vraag: Wat zal er worden gedaan met de goddelozen bij hun dood? 
Antwoord: De zielen van de goddelozen zullen bij hun dood in de pijnigingen 

van de hel1 worden geworpen en hun lichaam ligt in het graf tot de 
opstanding en het oordeel van de grote dag2. 

1. Lucas 16:23,24. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen 
opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en 
zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in 
water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam. 

2. Psalm 49:15. Als schapen zinken zij in het dodenrijk, de dood weidt hen. 

39. Vraag: Wat zal er gedaan worden met de goddelozen op de oordeelsdag? 
Antwoord: Op de oordeelsdag, wanneer de lichamen van de goddelozen zullen 

worden opgewekt uit hun graf, zullen ze samen met hun zielen voor 
eeuwig1 worden veroordeeld tot onuitsprekelijke pijnigingen met de 
duivel en zijn engelen. 

- Daniël 12:2. Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig 
leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. 
- Johannes 5:28,29. Allen, die in de graven zijn, zullen naar Zijn stem horen, en zij zullen uitgaan, 
wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de 
opstanding ten oordeel. 
- 2 Tessalonicenzen 1:9. Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf. 
- Matteüs 25:41,46. Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel 
en zijn engelen bereid is... Dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf. 

40. Vraag: Wat openbaarde God eerst aan de mens als de levensregel van zijn 
gehoorzaamheid? 

Antwoord: De levensregel, die God eerst aan de mens openbaarde voor zijn 
gehoorzaamheid, was de zedelijke wet, welke is samengevat in de 
Tien Geboden1. 

1. - Deuteronomium 10:4. Hij schreef op de tafelen met hetzelfde schrift als de eerste maal, de Tien 
Woorden. 
- Matteüs 19:17. Indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. 

41. Vraag: Wat is de hoofdinhoud van de Tien Geboden? 
Antwoord: De hoofdinhoud van de Tien Geboden is de Here, onze God, lief te 
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hebben met geheel ons hart, geheel onze ziel, rheel onze kracht en 
geheel ons verstand en onze naaste als onszelf . 

1. Matteüs 22:37-40. Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel 
en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult 
uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. 

42. Vraag: Wat is het eerste gebod? 
Antwoord: Het eerste gebod is: Gij zult geen andere goden voor Mijn 

aangezicht hebben (Exodus 20:3). 

43. Vraag: Wat wordt er geëist in het eerste gebod? 
Antwoord: Het eerste gebod eist van ons God te kennen' en te erkennen als de 

enig ware God en onze God2 en Hem zo te dienen en te 
verheerlijken3. 

1. 1 Kronieken 28:9. Gij, mijn zoon Salomo, ken de God van uw vader. 
2. Deuteronomium 26:17. Gij hebt heden van de HERE het woord aanvaard, dat Hij u tot een God zal 

zijn, en dat gij in Zijn wegen wandelen moet, zijn inzettingen, geboden en verordeningen 
onderhouden en naar Zijn stem luisteren. 

3. Matteüs 4:10. De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. 

44. Vraag: Wat is het tweede gebod? 
Antwoord: Het tweede gebod is: Gij zult u geen gesneden beeld maken noch 

enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op 
de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u 
voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, 
ben een naijverig God, Die de ongerechtigheid der vaderen bezoek 
aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen 
die Mij haten, en Die barmhartigheid doe aan duizenden van hen 
die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden (Exodus 20:4-6). 

45. Vraag: Wat wordt er geëist in het tweede gebod? 
Antwoord: Het tweede gebod eist het aannemen, naleven' en het rein en 

volledig houden van heel die eredienst en al die godsdienstige 
inzettingen, die God heeft voorgeschreven in Zijn Woord2. 

1. - Deuteronomium 32:46. Neemt al de woorden ter harte, waarmee ik u heden vermaan, opdat gij 
daarmee uw kinderen zult opdragen al de woorden dezer wet nauwgezet te onderhouden. - 
Matteüs 28:19. Leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 

2. Deuteronomium 12:32. Al wat Ik u gebied, zult gij naarstig onderhouden, gij zult daaraan niet 
toedoen, noch daarvan afdoen. 

46. Vraag: Wat wordt er verboden in het tweede gebod? 
Antwoord: Het tweede gebod verbiedt het aanbidden van God door middel van 

beelden', of op enig andere wijze, die niet is voorgeschreven in Zijn 
Woord2. 
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1. Deuteronomium 4:15,16. Neemt u er dan terdege voor in acht – want gij hebt generlei gedaante 
gezien op de dag dat de HERE op Horeb tot u sprak... dat gij niet verderfelijk handelt door u een 
gesneden beeld te maken. 

2. Kolossenzen 2:18. Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en 
engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn 
vleselijk denken. 

47. Vraag: Wat is het derde gebod”? 
Antwoord: Het derde gebod is: Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet 

ijdel gebruiken, want de HERE zal niet onschuldig houden wie zijn 
naam ijdel gebruikt (Exodus 20:7). 

48. Vraag: Wat wordt er geëist in het derde gebod? 
Antwoord: Het derde gebod eist het heilige en eerbiedige gebruik v4an Gods 

namen , titels, eigenschappen , verordeningen3, Woord en 
werken5. 

1. Psalm 29:2. Geeft de HERE de heerlijkheid van Zijn naam. 
2. Openbaring 15:3,4. Groot en wonderbaar zijn Uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en 

waarachtig zijn Uw wegen, Gij, Koning der volkeren! Wie zou niet vrezen, Here, en Uw naam niet 
verheerlijken? 

3. Prediker 4:17. Behoed uw voet, als gij naar Gods huis gaat; immers, naderen om te horen is beter 
dan het offeren der dwazen. 

4. Psalm 138:2. Ik zal mij nederbuigen naar Uw heilige tempel en uw naam prijzen om Uw 
goedertierenheid en trouw, want Gij hebt, om Uws grote naams wil, Uw Woord (KJV) heerlijk 
gemaakt. 

5. - Job 36:24. Denk eraan, dat gij Zijn werk verheerlijkt, hetwelk de mensen bezingen. 
- Deuteronomium 28:58,59. Indien gij niet naarstig onderhoudt al de woorden der wet, die in dit 
boek geschreven zijn, en gij niet deze heerlijk geduchte Naam, de HERE, uw God, vreest, dan 
zal de HERE u en uw nageslacht ongemeen zwaar tuchtigen. 

49. Vraag: Wat is het vierde gebod? 
Antwoord: Het vierde gebod is: Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes 

dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is 
de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij 
noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw 
dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden 
woont. Want in zes dagen heeft de HERE, de hemel en de aarde 
gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende 
dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die 
(Exodus 20:8-11). 

50. Vraag: Wat wordt er geëist in het vierde gebod? 
Antwoord: Het vierde gebod eist het voor God heiligen van die bepaalde tijden, 

die Hij heeft voorgeschreven in Zijn Woord, met name één hele dag 
per zeven dagen als een heilige sabbat voor Hemzelf1. 

1. - Leviticus 19:30. Mijn sabbatten zult gij houden en voor Mijn heiligdom eerbied hebben: Ik ben de 
HERE. 
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- Deuteronomium 5:12. Onderhoud de sabbatdag, dat gij die heiligt, zoals de HERE, uw God, u 
geboden heeft. 

51. Vraag: Hoe moet de Sabbat geheiligd worden? 
Antwoord: De Sabbat moet geheiligd worden door die hele dag te rusten, ook van 

zulke wereldse bezigheden en ontspanning, die op andere dagen1

wettig zijn, en door de hele tijd te besteden aan het eren van God2 in 
het openbaar en privé. Uitgezonderd zijn de werken van 
noodzakelijkheid en barmhartigheid3. 

1. Leviticus 23:3. Zes dagen mag arbeid verricht worden, maar op de zevende dag zal er een 
volkomen sabbat zijn: een heilige samenkomst; generlei arbeid zult gij verrichten. 

2. Psalm 92:1-3. (Een psalm. Een lied voor de sabbatdag.) Het is goed de HERE te loven, Uw naam 
psalmen te zingen, o Allerhoogste, in de morgenstond Uw goedertierenheid te verkondigen, en Uw 
trouw in de nachten. 

3. Matteüs 12:11,12. Wie zou er onder u zijn, die één schaap heeft en die, als dit op een sabbat in een 
put valt, het niet grijpen zal en eruit trekken? Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven? 
Derhalve is het geoorloofd op de sabbat wèl te doen. 

52. Vraag: Wat is het vijfde gebod? 
Antwoord: Het vijfde gebod is: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen 

verlengd worden in het land dat de HERE, uw God, u geven zal 
(Exodus 20:12). 

53. Vraag: Wat wordt er geëist in het vijfde gebod? 
Antwoord: Het vijfde gebod eist het behoeden van de eer en het uitvoeren van 

de plichten, die bij een ieder horen op de diverse plaatsen en in de 
diverse relaties als ondergeschikte1, leidinggevende2 of gelijke3. 

1. - Efeziërs 5:21,22. Weest elkander onderdanig in de vreze van Christus. Vrouwen, weest aan uw 
man onderdanig als aan de Here. 
- Efeziërs 6:1,5. Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam in de Here.... Slaven, weest uw heren 
naar het vlees gehoorzaam. 
- Romeinen 13:1. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. 

2. Efeziërs 6:9. Gij, heren, handelt evenzo jegens hen... Gij weet immers, dat hun en uw Heer in de 
hemelen is. 

3. Romeinen 12:10. Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld. 

54. Vraag: Wat is de reden, die verbonden wordt met het vijfde gebod? 
Antwoord: De reden, die verbonden wordt met het vijfde gebod, is de belofte 

van een lang leven en voorspoed – voor zover het zal dienen tot 
Gods eer en hun eigen welzijn – voor al degenen, die dit gebod 
onderhouden1. 

1. Efeziërs 6:2,3. Eer uw vader en uw moeder – dit is immers het eerste gebod, met een belofte – 
opdat het u welga en gij lang leeft op aarde. 

55. Vraag: Wat is het zesde gebod? 
Antwoord: Het zesde gebod is: Gij zult niet doodslaan (Exodus 20:13). 
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56. Vraag: Wat wordt er verboden in het zesde gebod? 
Antwoord: Het zesde gebod verbiedt het wegnemen van ons eigen leven1, of 

het onrechtvaardig wegnemen van het leven van onze naaste2 of 
alles, wat hiertoe bijdraagt'. 

1. Handelingen 16:28. Paulus riep met luider stem: Doe uzelf geen kwaad. 
2. Genesis 9:6. Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. 
3. Spreuken 24:11,12. Red hen die ten dode gegrepen zijn, wend u niet af van hen die ter slachting 

wankelen. Wanneer gij zegt: Zie, wij wisten dit niet – zal Hij, die de harten doorzoekt, het niet 
merken? 

57. Vraag: Wat is het zevende gebod? 
Antwoord: Het zevende gebod is: Gij zult niet echtbreken (Exodus 20:14). 

58. Vraag: Wat wordt er verboden in het zevende gebod? 
Antwoord: Het zevende gebod verbiedt alle onreine gedachten1, woorden2 en 

daden'. 

1. - Matteüs 5:28. Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds 
echtbreuk met haar gepleegd. 
- Kolossenzen 4:6. Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten hoe 
gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. 

2. - Efeziërs 5:4. Evenmin van onwelvoeglijkheid en zotte of losse taal, die geen pas geven. - 2 
Timoteüs 2:22. Schuw de begeerten der jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en 
vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart. 

3. Efeziërs 5:3. Van hoererij en allerlei onreinheid... mag onder u zelfs geen sprake zijn. 

59. Vraag: Wat is het achtste gebod? 
Antwoord: Het achtste gebod is: Gij zult niet stelen (Exodus 20:15). 

60. Vraag: Wat wordt er verboden in het achtste gebod? 
Antwoord: Het achtste gebod verbiedt alles wat op onrechtvaardige wijze onze 

eigen1 rijkdom of eigendom, of die van onze naaste2 hindert of kan 
hinderen. 

1. - 1 Timoteüs 5:8. Indien iemand niet zorgt voor het zijne, en speciaal niet voor zijn huisgenoten, 
dan heeft hij zijn geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige. (KJV) 
- Spreuken 28:19. Wie ijdele dingen najaagt, zal zich met armoede verzadigen. 
- Spreuken 21:6. Schatten verwerven met bedrieglijke tong, is een verwaaiende nevel, dodelijke 
valstrikken. 

2. Efeziërs 4:28. Wie een dief was, stele niet meer, maar spanne zich liever in om met zijn handen 
goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftige. 

61. Vraag: Wat is het negende gebod? 
Antwoord: Het negende gebod is: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen 

uw naaste (Exodus 20:16). 
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62. Vraag: Wat wordt er geëist in het negende gebod? 
Antwoord: Het negende gebod eist het handhaven en bevorderen van de 

waarheid tussen de mensen onderling1 en van de goede naam van 
onszelf2 en onze naaste3, vooral in getuigenverklaringen4. 

1. Zacharia 8:16. Dit moet gij doen: spreekt waarheid onder elkander. 
2. - 1 Petrus 3:16. Met een goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij, die 

uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden. 
- Handelingen 25:10. En Paulus zeide: Ik sta voor de keizerlijke rechtbank... Tegen de Joden heb ik 
niets misdreven. 

3. 3 Johannes 12. Van Demetrius is een goed getuigenis gegeven door allen en door de waarheid 
zelf; en ook wij geven een goed getuigenis. 

4. Spreuken 14:5,25. Een betrouwbaar getuige liegt niet... Een betrouwbaar getuige is een redder van 
levens. 

63. Vraag: Wat is het tiende gebod? 
Antwoord: Het tiende gebod is: Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult 

niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn 
dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw 
naaste is (Exodus 20:17). 

64. Vraag: Wat wordt er verboden in het tiende gebod? 
Antwoord Het tiende gebod verbiedt alle ontevredenheid met onze eigen 

toestand1, het afgunstig zijn op het goede van onze naaste2 en alle 
verkeerde gedachten en gevoelens ten opzichte van iets, dat het 
zijne is3. 

1. 1 Korintiërs 10:10. En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door 
de verderfengel. 

2. Galaten 5:26. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend. 
3. Kolossenzen 3:5. Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, 

boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij. 

65. Vraag: Kan een mens de geboden van God volmaakt houden? 
Antwoord: Sinds de zondeval kan geen enkel mens de geboden van God1 in zijn 

leven volmaakt houden, maar hij overtreedt ze dagelijks in 
gedachten2, woorden3 en daden4. 

1. Prediker 7:20. Want niemand op aarde is zo rechtvaardig, dat hij goed doet, zonder te zondigen. 
2. Genesis 8:21. Het voortbrengsel van des mensen hart is boos van zijn jeugd aan. 
3. Jakobus 3:8. De tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol 

dodelijk venijn. 
4. Jakobus 3:2. Wij struikelen allen in velerlei opzicht. 

66. Vraag: Zijn alle overtredingen van de wet even afschuwelijk? 
Antwoord: Sommige zonden zijn op zich en om reden van verscheidene 

verergeringen afschuwelijker in Gods ogen dan andere1. 

1. - Johannes 19:11. Hij, die Mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. 
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- 1 Johannes 5:16. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, moet hij 
bidden en God zal hem het leven geven, hun namelijk, die zondigen niet tot de dood. Er 
bestaat zonde tot de dood: daarvoor zeg ik niet, dat hij moet vragen. 

67. Vraag: Wat verdient elke zonde? 
Antwoord: Elke zonde verdient Gods toorn en vloek, zowel in dit leven als in 

het toekomende'. 

1. - Efeziërs 5:6. Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn 
Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. 
- Psalm 11:6. Hij regent op de goddelozen vurige kolen en zwavel, schroeiende wind is het deel 
van hun beker. 

68. Vraag: Hoe kunnen we ontsnappen aan Zijn toorn en vloek, die op ons 
rusten vanwege de zonde? 

Antwoord: Om te ontsnappen aan de toorn en de vloek van God, die op ons rust 
vanwege de zonde, moeten we geloven in de Here Jezus Christus'

en alleen vertrouwen op Zijn bloed en gerechtigheid. Dit geloof 
gaat samen met berouw om het verleden2 en leidt tot heiligheid in 
de toekomst. 

1. Johannes 3:16. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

2. Handelingen 20:21. Joden en Grieken betuigende zich te bekeren tot God en te geloven in onze 
Here Jezus Christus. 

69. Vraag: Wat is geloof in Jezus Christus? 
Antwoord: Geloof in Jezus Christus is de reddende genade', waardoor we Hem 

aannemen2 voor onze redding3 en alleen op Hem steunen, zoals Hij 
wordt uitgelegd in het evangelie4. 

1. Hebreeën 10:39. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met 
geloof, dat de ziel behoudt. 

2. Johannes 1:12. Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om 
kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven. 

3. Filippenzen 3:9. En in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar 
de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op grond van het geloof. 

4. Jesaja 33:22. Want de HERE, onze Rechter, de HERE, onze Wetgever, de HERE onze Koning, Hij 
zal ons verlossen. 

70. Vraag: Wat is bekering ten leven? 
Antwoord: Bekering ten leven is de reddende genade', waardoor een zondaar 

vanuit een echt besef van zijn zonde2 en begrip van de genade van 
God in Christus3 zich met verdriet en haat jegens zijn zonde 
daarvan afkeert tot God4 om met volle inzet te streven naar een 
nieuwe gehoorzaamheid5. 

1. Handelingen 11:18. Zo heeft dan God ook de heidenen de bekering ten leven geschonken. 
2. Handelingen 2:37. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot 

Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? 
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3. Joël 2:13. Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de HERE, uw God. Want genadig 
en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil. 

4. Jeremia 31:18,19. Bekeer mij, dan zal ik mij bekeren, want Gij, HERE zijt mijn God. Want nadat 
ik tot inkeer ben gekomen, heb ik berouw gekregen; nadat ik tot inzicht gekomen ben, heb ik mij op 
de heup geslagen; ik ben beschaamd, ja, ook te schande geworden, want ik heb de smaad van mijn 
jeugd gedragen. 

5. Psalm 119:59. Ik overdenk mijn wegen, ik wend mijn voeten naar Uw getuigenissen. 

71. Vraag: Wat zijn de uiterlijke en de gewone middelen, waardoor de Heilige 
Geest ons de weldaden van de verlossing meedeelt? 

Antwoord: De uiterlijke en de gewone middelen, waardoor de Heilige Geest ons 
de weldaden van de verlossing door Christus meedeelt, zijn het 
Woord, waardoor zielen worden verwekt tot geestelijk leven, de 
Doop, het Avondmaal des Heren, het Gebed en de Overdenking. 
Door dit alles worden gelovigen verder opgebouwd in hun 
allerheiligst geloof1. 

1. - Handelingen 2:41,42. Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen... En zij bleven 
volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de 
gebeden. 
- Jakobus 1:18. Naar Zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het Woord der waarheid. 

72. Vraag: Hoe wordt het Woord effectiefgemaakt om te redden? 
Antwoord: De Geest van God maakt het lezen, maar speciaal de prediking van 

het Woord tot een effectief middel om zondaren te overtuigen en te 
bekeren1 en om hen op te bouwen in heiligheid en vertroosting2

door het geloof tot redding3. 

1. Psalm 19:8. De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis des Heren 
is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige. 

2. 1 Tessalonicenzen 1:6. En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Here en gij hebt het 
woord onder zware verdrukking met blijdschap des Heiligen Geestes aangenomen. 

3. Romeinen 1:16. Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot 
behoud voor een ieder die gelooft. 

73. Vraag: Hoe moet het Woord gelezen en gehoord worden, opdat het effectief 
kan worden tot redding? 

Antwoord: Opdat het Woord effectief kan worden tot redding moeten wij er met 
ijver1, voorbereiding2 en gebed3 naar luisteren, het met geloof4 en 
liefde5 ontvangen, het opbergen in ons hartti en het toepassen in ons 
leven7. 

1. Spreuken 8:34. Welzalig de mens die naar Mij luistert, dag aan dag wachthoudende aan 
Mijn deuren, bewakende de posten van Mijn poorten. 

2. 1 Petrus 2:1,2. Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle 
kwaadsprekerij, en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij 
daardoor moogt opwassen tot zaligheid. 

3. Psalm 119:18. Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen uit uw wet. 
4. Hebreeën 4:2. Het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof 

gepaard ging bij hen, die het hoorden. 
5. 2 Tessalonicenzen 2:10. Zij hebben de liefde tot de waarheid niet aanvaard, waardoor zij 

hadden kunnen behouden worden. 

6. Psalm 119:11. Ik berg Uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige. 1819



7. Jakobus 1:25. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als 
een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijke dader, die zal zalig zijn in zijn doen. 

74. Vraag: Hoe worden de Doop en het Avondmaal effectieve middelen van 
genade? 

Antwoord: De Doop en het Avondmaal des Heren worden niet vanwege enige 
kracht in henzelf of in hem, die ze bedient', effectieve middelen van 
genade, maar slechts door de zegen van Christus2 en de werking 
van de Geest in diegenen, die ze door geloof ontvangen3. 

1 . -  1  Kor int ië r s  3 :7 .  Daar o m,  noch wie  p lant ,  noch wie  begie t ,  be tekent  i e t s ,  
maar  God ,  Die  de  wasd o m gee f t .  -  1  Pe t rus  3 :21 .  Als  t egenbee ld  daar van 
red t  u  thans  de  doop ,  d ie  nie t  i s  een a f leggen van l ichamel i jke  o nre inhe id ,  
maar  een bede  van een goed  gewe ten to t  God ,  door  de  opstand ing van Jezus  
Chr is tus .  

2 . 1 Korintiërs 3:6. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom. 
3 . 1 Korintiërs 12:13. Door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij 

Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt. 

75. Vraag: Wat is de Doop? 
Antwoord: De Doop is een verordening van het Nieuwe Testament, ingesteld 

door Jezus Christus', om voor de gedoopte een teken te zijn van 
zijn gemeenschap met Hem in Zijn dood, begrafenis en 
opstanding2, van zijn geënt zijn in Hem3, van vergeving van 
zonden4 en van zijn overgave van zichzelf aan God door Jezus 
Christus om in nieuwheid des levens te leven en te wandelen5. 

1. Matteüs 28:19. Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam des 
Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. 

2 . -  R o m e i n e n  6 : 3 .  O f  w e e t  g i j  n i e t ,  d a t  a l l e n ,  d i e  i n  C h r i s t u s  J e z u s  
g e d o o p t  z i j n ,  i n  Z i j n  d o o d  g e d o o p t  z i j n ?  -  K o l o s s e n z e n  2 : 1 2 .  G i j  z i j t  
m e t  H e m  b e g r a v e n  i n  d e  d o o p .  I n  H e m  z i j t  g i j  o o k  m e d e  o p g e w e k t .  

3. Galaten 3:27. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. 
4. - Marcus 1:4. Johannes doopte in de woestijn en predikte de doop der bekering tot vergeving van 

zonden. 
- Handelingen 22:16. En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden 
afwassen, onder aanroeping van Zijn naam. 

5. Romeinen 6:4,5. Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus 
uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden 
wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan Zijn dood, zullen wij het 
ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan Zijn opstanding. 

76. Vraag: Aan wie moet de Doop worden bediend? 
Antwoord: De Doop moet worden bediend aan al diegenen, die werkelijk 

bekering tot God' en geloof in onze Here Jezus Christus belijden en 
aan niemand anders. 

- Handelingen 2:38. En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen. 
- Matteüs 3:6. En zij lieten zich in de rivier, de Jordaan, door hem dopen, onder belijdenis van hun 
zonden. 
- Marcus 16:16. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. 



- Handelingen 8:12,36,37. Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het 
Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel 
mannen als vrouwen... Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word? En hij zeide: 
Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. 
- Handelingen 10:47,48. Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen die evenals wij 
de Heilige Geest hebben ontvangen? En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. 

77. Vraag: Moeten de kinderen van hen, die belijdende gelovigen zijn, gedoopt 
worden? 

Antwoord: De kinderen van hen, die belijdende gelovigen zijn, moeten niet 
gedoopt worden, omdat er geen bevel of voorbeeld in de Heilige 
Schrift staat voor hun doop'. 

1. - Exodus 23:13. Ten aanzien van alles, wat Ik u bevolen heb, zult gij op uw hoede zijn. 
- Spreuken 30:6. Doe niets aan Zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijze en gij een 
leugenaar bevonden wordt. 

78. Vraag: Hoe wordt de Doop op de goede manier bediend? 
Antwoord: De Doop wordt op de goede manier bediend door onderdompeling of 

door het dompelen van het hele lichaam van de persoon in water' in 
de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest 
volgens de instelling van Christus en de gewoonte der apostelen2, 
niet door het sprenkelen of gieten van water of door het dompelen 
van één of ander deel van het lichaam volgens de traditie van 
mensen3. 

1. - Matteüs 3:16. Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. - Johannes 3:23. 
Doch ook Johannes doopte, te Enon bij Salim, omdat daar veel water was, en de mensen 
kwamen daar en lieten zich dopen. 

2. Matteüs 28:19,20. Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam 
des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen 
heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. 

3. - Johannes 4:1-3. Toen nu de Here vernam, dat de Farizeeën gehoord hadden, dat Jezus meer 
discipelen maakte en doopte dan Johannes, - ofschoon Jezus niet zelf doopte, maar Zijn 
discipelen – verliet Hij Judea. 
- Handelingen 8:38,39. En beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij 
doopte hem. En toen zij uit het water gekomen waren, nam de Geest des Heren Filippus weg. 

79. Vraag: Wat is de plicht van hen, die op de goede manier gedoopt zijn? 
Antwoord: Het is de plicht van hen, die op de goede manier gedoopt zijn, om 

zichzelf te geven aan een bepaalde, geordende Gemeente van Jezus 
Christus', opdat zij naar alle geboden en verordeningen des Heren 
onberispelijk mogen wandelen2. 

1. - Handelingen 2:47. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden. 
- Handelingen 9:26. En te Jeruzalem aangekomen, trachtte hij zich bij de discipelen te voegen. - 1 
Petrus 2:5. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, 
om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig 
zijn door Jezus Christus. 

2. Lucas 1:6. Zij waren beiden rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden en eisen des 
Heren, onberispelijk. 
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80. Vraag: Wat is het Avondmaal des Heren? 
Antwoord: Het Avondmaal des Heren is een verordening van het Nieuwe 

Testament, ingesteld door Jezus Christus, waarbij door het geven 
en ontvangen van brood en wijn volgens Zijn voorschrift Zijn dood 
wordt getoond1. De waardige ontvangers worden niet op een 
lichamelijke en vleselijke manier, maar door het geloof, deelgenoten 
van Zijn lichaam en bloed gemaakt met al Zijn weldaden tot hun 
geestelijke voeding en groei in genade2. 

1. 1 Korintiërs 11:23-26. Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik u weder 
overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, de 
dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is Mijn lichaam voor u, doet dit tot Mijn gedachtenis. 
Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe 
verbond in Mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls 
gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt. 

2. 1 Korintiërs 10:16. Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, 
een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap 
met het lichaam van Christus? 

81. Vraag: Wat wordt er geëist van hen, die waardig zijn het Avondmaal des 
Heren te ontvangen? 

Antwoord: Van hen, die op waardige wijze zouden willen deelnemen aan het 
Avondmaal des Heren, wordt geëist, dat zij zichzelf onderzoeken op 
hun kennis om het Lichaam des Heren te onderscheiden1, op hun 
geloof om zich met Hem te voeden2, op hun bekering3, liefde4 en 
nieuwe gehoorzaamheid5, opdat zij niet, als zij onwaardig komen, 
zichzelf een oordeel eten en drinken6. 

1. 1 Korintiërs 11:28,29. Maar ieder beproeve zichzelf en ete dan van het brood en drinke uit 
de beker. Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het Lichaam niet 
onderscheidt. 

2. 2 Korintiërs 13:5. Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. 
3. 1 Korintiërs 11:31. Indien wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet onder het 

oordeel komen. 
4. 1 Korintiërs 11:18,20. Want vooreerst is er, naar ik hoor, wanneer gij als gemeente samenkomt, 

verdeeldheid onder u... Wanneer gij dan bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd des Heren. 
5. 1 Korintiërs 5:8. Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg 

van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. 
6. 1 Korintiërs 11:27,29. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, 

zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren... Wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn 
eigen oordeel. 

82. Vraag: Wat wordt er bedoeld met de woorden: “..totdat Hij komt.”, welke 
door de apostel Paulus worden gebruikt met betrekking tot het 
Avondmaal des Heren? 

Antwoord: Zij leren ons duidelijk, dat onze Here Jezus Christus een tweede 
keer zal komen: dit is de vreugde en de hoop van alle gelovigen1. 

1. - Handelingen 1:11. Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze 
wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. 
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- 1 Tessalonicenzen 4:16. Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en 
bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, 
zullen het eerst opstaan. 
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