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Heidelbergse catechismus, Zondag 1,1 
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 mij-
zelf 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. 
 
Uit: Belijdenisgeschriften van de Protestantse kerk, 2009 

Vragen voor gesprek: 

- Prachtig begin van Heidelbergse Catechismus: geloven is als kwetsbare 
mensen , dankzij Christus,  houvast hebben in leven en sterven. Dat staat 
voorop en komt vóór rationele discussies of regels om naar te leven.   
- Deze inzet bij het hart nog steeds van belang voor geloofsleven, geloofs-
overdracht (wat leer je je kinderen?) en getuigenis.  
 
- Niet meer van jezelf, maar van Hem. Zijn eigendom. 
- Word je daar blij van?  Het botst met de autonomie waar wij aan gewend 
zijn: directeur-eigenaar van je eigen leven.  
- Geschapen naar Gods beeld: werkelijk rust vinden we alleen in een leven 
met God.  De zonde zorgt voor een breuk, maar God laat het daar niet bij. 
- voorbeeld: radiografisch bootje: gemaakt, kwijt en teruggekocht... 
-Dankzij Christus’ volbrachte werk weer tot Gods kinderen  aangenomen.  
- Zijn eigendom,  Hem toebehoren, gaat in de eerste plaats over wie Hij voor 
ons wil zijn.  (Jes. 43:1-7) 
- We worden geen slaven van God, maar kinderen van de Vader. Romeinen 8 
is een hoofdstuk met dezelfde toonhoogte als zondag 1.  
- Niet als slaven aan het werk, maar als dankbare kinderen toegewijd aan 
Hem.  

1. Betekent christen zijn voor u/jou in de eerste plaats ook ‘houvast in 
leven en sterven’? Wat merken anderen daarvan, denkt u? 

2. Hoe zit u/jij ‘s morgens op de rand van je bed? Denk je aan het begin 
van de dag aan de rijkdom van het christelijk geloof waar je uit mag 
leven? Hoe zou je daar vorm aan kunnen geven, om dat niet over te 
slaan? 

3. Herken je dat het in onze tijd een vreemd idee is om het eigendom van 
een Ander te zijn? Hoe beleef je dat zelf?  

4. Lees Rom. 8:31-39 nog een keer door. Welke rol spelen deze verzen in 
uw (geloofs)leven?  

Lied voor thuis: Nr. 137 (Uit aller mond) 
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