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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 2 
Lezen: Psalm 130 
  
De inhoud van het leven uit de troost bestaat uit 
1. Ellende  
2. Verlossing 
3. Dankbaarheid 
  
1. ellende 
Christen bezit geen troost, maar leeft uit de troost 
Om te leven uit de troost zijn drie aspecten nodig om te weten 
Deze wetenschap is geloofswetenschap 
De drie stukken zijn een eenheid (wit licht dat door een prisma valt en 
uiteenbreekt in verschillende kleuren) 
De drie stukken zijn geen schema, geen stappenplan 
De drie stukken zijn geen chronologische orde, maar een logische orde (beeld 
van de naald en de draad, Erskine) 
  
2. verlossing 
Alle religies, behalve het christelijk geloof, prediken zelfverlossing 
Troost van de christen bestaat niet in (pogingen tot) zelfverlossing, maar ligt in 
de verlossing door Christus 
Christus leert het wonder van de verlossing in de realiteit van onze ellende 
Verlossing komt van Hogerhand en ligt in Christus  vast 
Kennis van ellende is in zichzelf troosteloos, maar is nodig om Christus te leren 
kennen 
De wijze waarlangs je Christus leert kennen, is gevarieerd (Levi, Zacheus, 
Paulus) 
  
3. dankbaarheid 
Dankbaarheid geen wettisch moeten, maar evangelisch zullen 
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Dankbaarheid niet loskoppelen van kennis van ellende en verlossing. Beide 
vormen ze de achtergrond van dankbaarheid en geven ze diepgang aan het 
leven uit de dankbaarheid 
Leven van dankbaarheid in de spanning van Romeinen 7 en 8. Ik ellendig mens, 
wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus 
Christus (Rom. 7:25). 
Een gebroken hart is de beste fluit om Gods lof te doen klinken (Thomas 
Watson) 
Voorbeeld bron van water: als je dorst hebt, heb je een bron van water nodig. 
De kennis van de ellende leidt tot de bron. De kennis van de verlossing opent 
de bron van water. En de kennis van de dankbaarheid is als dorstige 
daadwerkelijk putten uit de fonteinen van het heil.  
  
Het houvast dat Hij biedt, de troost van dit bestaan, 
de zekerheid waarmee ik straks tot Hem mag gaan, 
ligt voor mij in ’t besef, drievoudig, nauw verbonden: 
hoe groot is mijn ellend’, hoe vele zijn mijn zonden, 
maar ook hoe Hij verlost en vrijspraak mij wil geven 
en hoe ik Hem daarvoor kan danken heel mijn leven. 
(H. Van 't Veld, Wegwijzer naar Christus) 
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. Antwoord 2 geeft de ordening van de catechismus weer: ellende, verlossing 
en dankbaarheid. Deze bijbelse indeling vindt je zowel in het Oude en Nieuwe 
Testament. Kunt u voorbeelden van bijbelboeken en bijbelgedeelten geven, 
waarin je deze driedeling ziet oplichten? 
2. Hoe beleef je zelf de troost van zondag 1? Herken je in het leven uit de 
troost het kennen van je ellende, het leven uit de verlossing en het leven van 
de dankbaarheid?  
3. In de preek werd het beeld van de kurkentrekker gebruikt. Herken je dit bij 
jezelf als het gaat om de beleving van de drie stukken en de verdieping ervan? 
4. Spreek met elkaar over het volgende citaat van C.H. Spurgeon door: ' De 
mijnschachten van de verootmoediging brengen ons bij de goudaders van het 
Evangelie.' 
  
Voor de kinderen 
Lees Lukas 19 : 1-10 en beantwoord dan de volgende vragen: 

1. wat had Zacheüs verkeerd gedaan? 
2. hoe werd hij daarvan verlost?  
3. hoe liet hij zijn dankbaarheid zien?  

 


