
Prekenserie Heidelbergse Catechismus  no. 1 

A.A.F. van de Weg 

ZONDAG 1 
Vraag 1: Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? 
Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe Zaligmaker 
Jezus Christus. Met zijn kostbaar bloed heeft Hij voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de 
duivel verlost. Hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja ook dat 
alle dingen mij tot mijn zaligheid moeten dienen. Daarom verzekert Hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige 
leven en maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan Hem toegewijd te leven.  
  
Vraag 2: Wat moet u noodzakelijk weten om in deze troost godvruchtig te leven en te sterven?  
Antwoord: Drie stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten tweede, hoe ik van al mijn zonden en ellende 
verlost word. Ten derde, hoe ik God voor zo’n verlossing dankbaar zal zijn.  

  
Samenvatting van de preek over zondag 1, vraag en antwoord 1  
Lezen: Romeinen 8:28-39 
  
Ik ben van Hem! 
1. Verlost door de Zoon (verleden) 
2. Bewaard door de Vader (heden) 
3. Verzekerd door de Geest (toekomst) 
  
1. verlost door de Zoon 
Zondag 1 is inleiding op de catechismus.  
Troost is kernwoord van zondag 1. Rode draad in hele catechismus. 
Catechismus is hulpmiddel/leesbril bij lezen van de bijbel.  
Deze troost wordt weliswaar subjectief beleefd, maar is objectief verankerd. 
Deze troost ligt vast in het werk van Christus. 
  
2. bewaard door de Vader 
Troost is verankerd  in het werk van Christus in het verleden, maar biedt kracht voor het 
heden, nl. de bewaring door de Vader (vgl. Joh. 6:39 en 10:28) 
Gods bewaring betekent niet dat ik gevrijwaard ben van alle leed of ongemak, maar ik heb 
wel gegarandeerde bescherming (Rom. 8:28).  
  
3. verzekerd door de Geest 
Troost is verankerd in het verleden, biedt kracht voor het heden, en uitzicht voor de 
toekomst. 
De toekomst is onbekend, maar voor een christen niet ongewis.  
De Heilige Geest  

verzekert de christen van het eeuwig leven dat wenkt en wacht. 
zorgt voor overgave, zekerheid en vreugde in Christus.  
getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn (Rom. 8:16). 
leidt in al de waarheid en wijst de juiste richting. 
maakt je van harte bereid  om voor Hem te leven. 

H.F. Kohlbrugge stelde de vraag: ‘Hoelang hebt u er voor nodig om de eerste vraag en het 
eerste antwoord van de Catechismus te leren?' Zijn antwoord: 'Mijn gehele leven lang’.  
Zondag 1: een levensles, waarvan de inhoud altijd actueel blijft.  
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Enkele vragen met oog op persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1a. Troost is houvast. Overweeg voor uzelf wat je enige houvast is in leven en sterven. Of: 
spreek er met elkaar over door wat je enige houvast is in het leven en sterven. 
1b. Bent u het eigendom van Christus? Waarom is dat een bevrijding? Bent u niet het 
eigendom van Christus? Waarom en waarin bent u dan gevangen? 
2. Hoe ervaar je de zorg van de Vader in je dagelijks leven? 
3. Staat u er bij stil dat een christen de Heilige Geest ontvangen heeft? (zie Rom. 8, bijv. vs. 
15) Wat betekent dat voor u? Hoe zou je meer uit die werkelijkheid kunnen leven?  
4. Zing je van harte mee? (Gezang 440) 
1   Ik heb de vaste grond gevonden, 

  waarin mijn anker eeuwig hecht: 

  de dood van Christus voor de zonden, 

  van eeuwigheid als grond gelegd. 

  Die grond zal onverwrikt bestaan, 

  als aarde en hemel ondergaan. 

2   Het is het eeuwige erbarmen, 

  dat mijn besef te boven gaat, 

  het zijn de liefdevolle armen, 

  het is zijn hart, dat openstaat. 

  Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft 

  die Hem het hart gebroken heeft. 

3   O afgrond, waarin alle zonden 

  verzinken en niet meer bestaan! 

  O diep geheim van Christus' wonden, 

  het oordeel is te niet gedaan! 

  O Heer, uw bloed roept voor altijd: 

  barmhartigheid, barmhartigheid! 

4   Daarop wil ik gelovig bouwen, 

  getroost, wat mij ook wedervaart; 

  mij aan Gods vaderhart vertrouwen, 

  wanneer mijn zonde mij bezwaart. 

  Steeds vind ik daar opnieuw bereid 

  oneindige barmhartigheid. 

  
 
 

Voor de kinderen:  
1. Ben je wel eens verdrietig geweest? Wat heb je dan nodig?  
2. Wat is het verschil tussen een moeder die troost en de Heere Die troost? 
 


