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Heidelbergse catechismus, Zondag 1,2 
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. 
 
Uit: Belijdenisgeschriften van de Protestantse kerk, 2009 

Vragen voor gesprek: 

- Bij het kruis van Christus leren we ellende, verlossing en dankbaarheid.  
 - zo erg is mijn zonde, dat dat kruis nodig was 
 - zo groot is Zijn liefde en bereidheid om mij te verlossen 
 - dat maakt mij dankbaar 
 
- andere invalshoeken voor ellendekennis:  
 - wat je mis ziet gaan in deze wereld en in je eigen leven 
 - Gods woord/wet als maatstaf om aan te voldoen 
 - de gedachte: ‘wat als Jezus niet voor mij had in gestaan?’ 
 
- belangrijk: ellendekennis is geen voorwaarde voor het geloof in de zin dat het 
eraan vooraf gaat. Het komt niet eerst maar maakt deel uit van het geloof.  
 
- Bijbelse voorbeelden:  
 - Psalm 130: gelovige dichter die bedenkt hoe het zou zijn als God zijn 
 verkeerde dingen stuk voor stuk zou vasthouden. Wie zal dan bestaan?  
 - Maar de gedachte aan wie God is (bij U is vergeving!) geeft vrijmoedig-
 heid om te bidden. 
 - Rom . 7 De gelovige Paulus worstelt met de neiging tot het verkeerde, 
 waar hij het nog steeds vaak van verliest.   
 
-In de relatie met God spelen telkens de ‘drie stukken’ een rol. Zo hebben we 
voortdurend Christus nodig en wordt de dankbaarheid en liefde tot God gevoed. 
Zo blijven we dichtbij het kruis en dichtbij Hem.  
 
- tot slot: verhaal uit India als illustratie voor dankbaarheid 

1. Bent u/jij het ermee eens dat ellendekennis niet een opstap is naar het ge-
loof, maar dat het bij het geloof zelf hoort? Waarom? 
2. Past de vraag uit Ps. 130 ‘wie zal dan bestaan?’ bij uw/jouw beeld van God? 
3. Hoe vind je het dat de worsteling van Paulus (Rom.7) eerlijk in de Bijbel staat? 
4. Is geloven met de ‘drie stukken’ (waaronder ook ellende) deprimerend? 
Waarom wel/niet?  

Lied voor thuis:  Nr. 133 

(Nieuwe Op Toonhoogte) 

Voor kinderen: 

Uit: Dr. W. Verboom, de catechismus voor kinderen, Heerenveen 2011 
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Zo lief had God de Vader ons, 
dat Hij zijn eigen Zoon zond 
tot heil van ons gebroken hart, 
omdat Hij ons zo kostbaar vond. 
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn 
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag; 
toch is het Jezus' bloed dat ons 
weer dicht in zijn nabijheid bracht. 
  

O zie de mens daar aan het kruis, 
met al mijn schuld beladen; 
beschaamd hoor ik mijn eigen stem 
Hem loochenen en smaden. 
Het was mijn zonde die Hij droeg, 
totdat Hij riep: ‘Het is volbracht!'; 
zijn laatste adem bracht mij hoop, 
zijn sterven werd mijn levenskracht. 
  

Ik roem niet meer in eigen kracht, 
in gaven, in wat wijsheid is; 
ik roem alleen nog in de Heer, 
zijn dood en zijn verrijzenis. 
Hoe zou ik delen in zijn loon, 
de zege die Hij heeft behaald? 
Maar dit weet ik met heel mijn hart: 
zijn offer heeft mijn schuld betaald. 


