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Dit is anders niet dan het "Kort begrip der 

Christelijke Religie" met bijgevoegde teksten en een 

aanhangsel, zooals het door mij werd aangevuld ten 

behoeve dergenen die zich voorbereiden tot het 

afleggen van GeJ.oofsbelijdenis in onze NEDERDUITBCH 

HERVOR~IDE KERK. 

Vragen en antwoorden, met daaraan toegevoegde 

Bijbelplaatsen moeten woordelijk in het geheugen 
geprent worden; om aldus vertrouwd te worden met 

de Heilige Schriften, die ons wijs kunnen maken 

tot zaligheid, door het geloof, dat in Christus Jezus 

is. (2 Tim. 3 : 15.) 

Mogen wij alzoo zijn en doen als die van Beréa 

(Hand. 17 : 5-13), die edeler waren, dan die te 

Thessalonica. 

l\I. J. GODDEFROY. 

Pretoria, Dingaansdag 1 7. 



Iste LES. 

1. Vr. Hoe veel stukken zijn u noodig te weten, 
opdat gij wel getroost, zalig levèn en sterven moogt? 

Antw. Drie stukken. Ten eerste: hoe groot mijne 
zonden en ellende zijn. Ten anderen : hoe ik van alle 
mijne zonden en ellende verlost worde. Ten derde: 
hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. 

(Luk. 18 : 13) (Hand. 16: 30 en 31) (1 Cor. 6 : 20). 

liET EERSTE DEEL. 

Van des men.schen Ellende. 

2. Vr. Waaruit kent gij uwe zonde en ellende? 

Antw. Uit de wet van God. 

Paulus zegt (Rom. 3 : 20): Doo'r de Wet is de ken1~i1S 
der zonde, en (Rom. 7 : 7): Ja, ik kende de zonde niet 
dan door de Wet; want ook had ik de begeerlijk niet ge
weten [zonde te zijn], indien de Wet niet zeide: gij zult 
niet begeeren. 

3. Vr. Wat heeft God u in zijne Wet bevolen? 

Antw. Dat heeft Hij ons schriftelijk in de Tien 
Geboden begrepen, welke, naar Exod. 20 en Deut. 5, 
aldus luiden : 

Ik ben de HEER uw God, die u uit Egypteland, 
uit den dienethuize, uitgeleid heb. 

Het euste gebod. 

Gij zult gcene andere goden voor mijn aangezicht 
hebben. 
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Het lweede gebod. 

Gij zult u geen gesneden beeld, noeh ccnige gelijke
nisse maken van 't gern boven Ü1 den hemel is, noch 
van 't geen onder op de aarde. is, noch van 't geen 
in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die 
niet buigen noch hen dienen ; want ik, de HEERE 
uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der 
vaderen bezoeke aan de kinderen, aan het derde en 
aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe 
barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief
hebben en mijne geboden onderhouden. 

Het denle gebod. 

G~j zult den Naam des REEREK ~tws Gods niet 
ijdelijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig 
houden, die zijnen Naam ijdelijk gebruikt. 

Het v·ierde gebod. 

Gedenkt den Sabbat-dag, dat gij dien heiligt. Zes 
dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen: maar de 
zevende dag is de Sabbat des REEREN uws Gods; dan 
zult gij geen werk doen: gij, noch uw zoon, noch uwe 
dochter, noch uw dienstknecht, 11och uwe dienstmaagd, 
noch uw vee, noch uw vreemdeling, uie in uwe poor
ten is; want in zes dagen heeft de HEERE den hemel. 
en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, 
en hij rustte ten zevende dage ; daarom zegende de 
HEERE den Sabbatdag en heiligde denzelven. 

Het vijfde gebod. 
Eert uwen Vader en uwe Moeder, opdat uwe dagen 

verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw 
God geeft. 

Het zesde gebod. 
Gij zult niet doodslaan. 

Het zevende gebod. 
Gij zult niet echtbreken. 
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Het achtste gebod. 
Gij zult niet stelen. 

Het negmde gebod. 
Gij zult geen valsch getuigenis spreken tegen uwen 

naasten. 
Het tiende gebod. 

Gij zult niet begeeren uws naasten huis. Gij zult 
niet begeeren uws naasten vrouw, noch zijnen dienst
knecht, noch zllne dienstmaagd, noch zijnen os, noch 
zijnen ezel, noch iets dat uws naasten is. 

(Zie Heidclb. Cateeh. Zond. : 3-1-44). 

4. Hoe worden de Tien Geboden verdeeld? 

Antw. In twee tafelen. 

5. Welke is de hoofdsom van hetgeen u door de 
Goddelijke Wet geboden wordt'? 

Antw. Jezus zeide (Matth. 22 : 37-40): GiJ zult 
liefhebben den Heer, uwen God, met gekeel ·uw hart, en met 
geheel uwe ziel, m met geheel uw verstartd. Dit is ·het 
ee·rste en het g1·ootste gebod. En liet tweede, daaraan gelijk, 
is: Gij zult uwen naasten liefhebben als uzelven. Aan deze 
twee gebodm hangt de gansche Wet en de ·Pmfeten. 

6. Vr. kunt gij dit alles volkomelijk houden? 
"Antw. Neen ik. Paulus zP-gt (Rom. 8 : 7): Het be

clenlcm des vlee.sches is vijandschap tegen God; want het 
onderwerpt zich cler wet Gods niet; ·want het kan ook niet. 
En hij belijdt (Tit. 3 : 3): Want ook wij wm·en eertijds 
onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden 
en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, 
hatelijk zijnde en malkander hate?'u:le. 

7. Vr. Wat is van deze uwe verdorvene natum het 
natuurlijk gevolg? 
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Antw. Dat ik Gods geboden gedurig met gedachten, 
woorden en werken overtrede. 

De Heiland zegt: (Math. 15 : 19): Uit het ha1·t 
komen vom·t booze bedenkingen, doodslagen, o?:erspelen, hoere
,.~jen, dif.verijen, valsche getttigenissen, laste1·ingen. 

Ilde LES. 

8. Vr. Heeft God den m.ensch alzoo boos en vcrdorven 
van nature geschapen? 

Antw. Neen hij, maar hij heeft hem goed en naar 
zijn beeld geschapen, in ware kennisse Gods: gerech
tigheid en heiligheid. 

9. Vr. Van waar komt dan die verdorvenheid, die 
in u is? 

Antw. Uit den val en ongehoorzaamheid van Adam 
en Eva in het paradijs; waar onze natuur alzoo is 
verdorven, dat wij allen in zonde ontvangen en ge
boren worden. 

Paulus zegt (Rom . .5 : 19): Door de ongehom·zaamheid 
·van dien éénen mensch (zijn) vekn tot zondaa1·s gesteld 
gewm·den. 

David belijdt (Ps. 51 : 7): Zie ik ben in ongerechtig
heid geboren, en· in zonde heeft mij mijne moede1· ontvangen. 

10. Vr. Wat is dat voor eene ongehoorzaamheid 
geweest? 

Antw. Zij hebben gegeten van de vrucht des booms, 
welke God hun verboden had. 

11. Hoe zijn zij daartoe gekomen? 

Antw. Door de listige verleiding des Satans, die 
daarom door den Heere Jezus (Joh. 8 : 44) een men
schenmoO?·der van den beginne genoemd wordt. 
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Gij zijt uit den vade,· den dttivel, en wilt de begeei'ten 
uws vaders doen j die was een menschenmoordm· van den 
beginne, en is in de 10aarheid niet staande geblevenj want 
geen waarheid is in hem. Wanneer hiJ de leugen spreekt, 
zoo spreekt hij uit z~jn eigen j want hij is een leugenaar en 
de vade1· der leugen. 

12 Vr. Gaat ons de ongehoorzaamheid Adams 
aan'? 

Antw. Ja ze. toch; want hij is ons aller vader, en 
wij allen zijn uit hem een zelfde zondig geslachte. 

Paulus toont aan, hoe, door éénen mensch, in welken 
allen gezondigd hebben, de zonde in de wereld is ingeko
men, en door de zonde de dood, en de dood tot alle men
schen is doorgegaan. Rom. 5: 12. 

13. Vr. Maar zijn wij uit onszeiven onbekwaam tot 
eenig goed, en geneigd tot alle kwaad? 

Antw. Ja wij; tenzij wij door den Geest Gods 
wedergeborEJn worden. 

Paulus beleed (Rom. 7 : 18) : Ik weet dat i11 mij 
dat is in mijn vleesch, geen goed woont. 

Jezus zeide tot Nicodemus (Joh. 3 : 8) : Voorwaar, 
voorwaar zeg ik u : tenzij dat iemand wederom geboren 
worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. 

14. Vr. Wil God zulke ongehoorzaamheid en ver
dorvenheid ongestraft laten? 

Antw. Neen hij; maar naar zijn rechtvaardig oor
deel wil Hij die tijdelijk en eeuwig straffen, gelijk 
geschreven staat: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft 
in alles wat geschreven staat in het boek àer Wet, om 
dat te doen. Gal. 3: 10. 

Paulus z~>gt (Rom. 1 : 18) :De toom van God WO'rdt 
geopenbaard van den hernel over alle goddeloosheid en 



8 

ongetechtigheid der menschen, en (Rom. 6: 23): De 
bezolding der zonde is de dood. • 

Jezus heeft de eeuwige straf meermalen geschilderd 
als de buitenste duistenis, waar weening zijn zal en kner
sing der fanden; als het onuitblusschel~jk vuu1·, waar hun 
worm niet ste1jt, en waar het vuur niet uitgebluscht wordt. 

lilde LES. 

Van des menschen verlossing uit zijne ellende. 

15. Vr. Hoe kunt gij deze straf ontgaan en tot 
genade komen ? 

Antw. Door den éénigcn en algenoegzamen Zalig
make r, die ons geworden is wijsheid van God, · en 
rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing (1 Cor. 
1: 30). . 

Petrus zegt (Hand. 4 : 12): De zaligheid (d. i. de 
b eh ouden i a) is in geenen anderen; want daar is ook 
onder den Hemel geen andere Naam, die onder de menschen 
gegeven is, dom· wel,~ en wij moeten zalig (d. i. b eh o u
de n) worden. 

16. Vr. Wie is deze Middelaar? 
Antw. Onze Heer Jezus Christus, die in één per

soon waarachtig God en waarachtig rechtvaardig 
mensch is. 

Paulus zegt (1 Tim. 2 : 5) : Daar is één Middelaar 
Gods en de1· menschen, de mensch Christus Jezus; en hij 
getuigt van Hem (Filip. 2 : 6 en 7) dat Hij in de 
gestaltenis Gods zijnde, geenen 1·ooj geacht heeft Gade even
gelijk te zijn, maar zich zelven heeft vernietigd, de gestal
tbnis eens dienstknechts aangenomen hebbende en den men
schen is gelijk geworden." 

17. Vr. Wat zijn dan de Engelen? 
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Antw. Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot 
dienst uitgezonden wO?·den, om dergenen wille, die de zalig
heid beërven zullen? Hebr. 1 : 14. 

18. Vr. Was deze Middelaar :ook reeds onder de 
bedeeling des Ouden Testaments aangekondigd? 

Antw. Reeds in het paradijs had God van hem 
gesproken als van het Zaad der vrouw, dat del· slang 
den kop vermorseZen zmule. En voorts was hij, zoo door 
de schaduwbeelden der Wet, als in den loop der tijden, 
met toenemende duidelijkheid door het woord der 
Voorzegging aangewezên. 

(Zie Gen. 3 : 15. 22 : 18. 49 : 10. Deut. 18 : 15. 
2 Sam. 7: 16. Jez. 9: 1. 11: 1. Jez. 53. Micha 5: 1. 

19. Vr. Zullen ook alle menschen door den Mid
delaar Jezus behouden worden, gelijk zij allen in Adam 
aan dood en verderfenis onderworpen zijn? 

Antw. Neen; maar alleen zij, die hem met een 
oprecht geloof aannemen, gelijk geschreven staat (Joh. 
3: 16): Alzoo lief heeft God de we1·eld gehad, clat Hij zijnen 
eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk DIE IN 
HEM GELOOFT, niet verderve maar het eeuwige leven hebbe. 

Johannes zegt (Joh. 1 : 12): Zoo velen hem aangeno
men hebben, dien heeft' hij macht gegeven kindel·en Gods 
te worden, [namelijlc] die in Zijnen naam gelooven; en 
Joh. 3 : 36 lezen wij : die in den Zoon gelooft, die heeft 
het eeuwige leven; maa1· die den Zoon ongehoorzaam is, 
die zal het leven n'!,et zien, maar de tom·n Gods blijft op 
hem. 

IVde LES. 

20. Vr Wat is een oprecht geloof? 

Antw. Een oprecht geloof is niet alleen een zeker 
weten of kennis, waardoor ik het alles voor wn.a.rachtig 

.... 'i;. "· .. 
;-~ .. , 
~ ti 
oJ 

.. 
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boude, wat God ons in zijn Woord geopenbaard heeft; 
maar ook een zeker vertrouwen, hetwelk de Heilige 
GE-est door het Evangelie in mijn hart wekt, dat niet 
alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, ~ 
eeuwige gerechtigheid en zaligheid door liod geschon
ken zijn, uit louter genadE', om des Middelaars Chris
tus wil. 

Hebr. 11 : 1. Het geloof nu is een vaste grond de1· 
dingen, die men hoopt> en een bewiJs der zaken, die men 
niet ziet. 

Rom. 10: 10. Met het hart gelooft men ter rechtvaar
digheid, en 'met den mond belijdt men ter zaligheid. 

1 Joh. 5 : 10, 11. Die God niet gelooft, heeft Hem 
tot een le!~genaa1· gemaakt, dewijl hij niet gelooft heeft het 
getttigenis, dat God getuigt heeft van zijnen Zoon. En dit 
is het getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven 
gegeven heeft, en ditzelve leven is in zijnen Zoon. 

21. Vr. Welke zijn de voorna·1mste waarheden, met 
welke de geloovige moet bekend zijn? 

Antw. Deze vindt men opgesomd in de Twaalf 
Artikelen des Algeroeenen Christelijken Geloofs, die 
aldus luiden : 

1. Ik , geloof in God den Vader, den Almachtigen, 
Schepper des Hemels en der Aarde; 

2. En in Jezus Christus, zijnen eeniggeborenen Zoon, 
onzen Heere ; 

3. Die ontvangen is· van den HeiHgen Geest, gebo
ren uit de Maagd Maria; 

4. Die geleden heeft ouder Pontius Pilatus, is ge
kruist, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle i 

5. Ten derden dage opgestaan van de dooden i 
6. Opgevaren t{:n Hemel, zittende ter rechterhand 

Gods des Almachtigen Vaders ; 
7. Van waar hij koroen zal om te oordeelen de 

levenden en de dooclen. 
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8. Ik geloof in den Heiligen Geest. 
9. Ik geloof een Heilige AJgemeene Christelijke 

Kerk; gemeenschap der Heiligen ; -
10. Vergeving der zonden; 
11. Opstanding des vleesches; 
12. En een eeuwig leven. 

22. Vr. Als gij belijdt te ge]ooven in God den 
Vader en den Zoon en den H. Geest, verstaat gij 
daardoor drie Goden? 

Antw. Neen ik geenszins, want er is maar een 
eenig waarachtig God. • 

1 Joh. 5 : 20a. Nochthan · hebben wij maar eenen God, 
den Vade1·, uit wien .alle dingen z1'jn en wij tot Hem. 

23. Vr. Waarom noemt gij dan drie, den Vader, 
den Zoon en den Heiligen Geest? 

Antw. Omdat God zich alzoo in zijn Woord ge
openbaard heeft, dat deze drie onderscheidene per
sonen de een:ge en waarachtige God zijn, gelijk wij 
ook gedoopt zijn in den naam~ des Vaders, en des Zaons, 
en des Heiligen Geestes. (Mat. 28 : 19). 

2 Cor. 13 : 13. De genade -van den Heere Jezu:J Ch?'is
tus, en de liefde van God, en de gemeenschap des Heiligen 
Geestes zij met 1t allen. 

24. Vr. Wat gelooft gij met deze woorden: Ik 
geloof in God den Vader, den Almachtigen, Schepper 
des hemels en der aarde? 

Antw. Dat de eeuwige Vader van onzen Heer Jezus 
Christus hemel en aarde uit niet geschapen heeft, en 
nog door zijne Voorzienigheid onderhoudt en regeert; 
en dat hij, om zijns Zoons Christus wil, mijn God 
en mijn Vader is. 

Gen. 1 : 1. In den beginne schiep God den hemel en 
de aarde. 
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Petrus past (Hand. 3 : 22) de voorzegging van Mozes 
(Deut. 1::S : 15) op hem toe: De Heere, ttw God zal tt 
een PROFEET verwekken uit uwe broederen, gelijk mij; 
dien zult gij hom·en, in alles wat hij tot u spreken zal. 

Paulus zegt (Heb. 2 : 17) : dat hiJ in all1s den b?·oe-
deren gelijk moet wMdcn, opdat hiJ een barmhartig en 
getrouw HOOGEPRIESTER Zattde zijn, in cle dingen die bij 
God [te doen waren] om de zonde des volks te verzoenen. 

Paulus zegt (1 Kor. 15 : 25): Hij nwet als KONING 

heerschen,· totdat hij alle de vijanden onder zijne voeten zal 
gelegd hebben. 

VIde LES. 

31. Vr. Wat heeft dan Jezu~ Christus gedaan om 
ons zalig te maken (cl. i. te behouden)? 

Antw. Hij heeft voor ons geleden, is gekruisigd en 
gestorven, d. i. hij heeft, zonder zonde, de bezoldiging 
der zonde voor ons allen in den dood gesmaakt, en 
is daardoor de oorzaak onzer eeuwige beht)udenis ge
worden. 

Jezus zeide (Matth. 20 : 28) : De Zoon des menschen 
is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen,· 
en zijne ziel te geven [tot] een rantsoen voor velen. 

Paulus zegt (1 Kor. 15 : 3): Want ik heb ulieclen 
ten eerste ovm·gegeven, hetgeen ik ook ontwngen heb, dctt 
Christus gestorven is voo·r on.~e zonden, naa1· de &hriften. 
(Zie J ez. 53). 

Petrus zegt van hem (1 Petr. 2: 24) dat hij zelf 
onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout; 
en betuigt (1 Petr. 3 : 18) : Christus heeft voor de zo'n
a.en geleden; hij rechtvaardig voor de onrechtvaa1 digen, 
opdat hij on,.s tot God zoude brengen. 

Johannes schrijft (l Joh. 2: 2) : hij is een verzoening 
vom· onze zonderv; en n-iet alleen voor cle onze, maar ook vom· 
(de zonden) der geheele wereld. 
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32. Vr. Wat wil dat zeggen: 'begraven, nede1·gedaald 
ter helle ? 

Antw. Dat niet alleen het lichaam van Christus 
na zijnen dood in het graf gerust heeft, maar dat ook 
zijn geest, dien hij stervende in de handen des Va
ders b8volen heeft, met de geesten der ontslapenen, 
in het doodenrijk geweest is. 

33. Vr. Wat nut ons de opstanding van Christus? 
Antw. T1n eersie is hij door de opstanding uit de 

dooden kracht1'glijk bewezen it3 zijn de Zoon 1:an God 
(Rom. I : 4) en heeft hij daardoor op zijn gansch 
Verkaserswerk het zegel gedrukt i fen andere worden 
wij d. or zijne opstanding opgewekt tot een nieuw 
leven i ten de1·de is ons de opstanding van Christus 
een zeker pand onzer eigene zalige opstanding. 

Paulus zegt (Rom. 4 : 25) dat hij is: ove1·gelev1!'rd 
om onze zonden, ea opg(wekt om onze 1·echfvaa1·digma
king. 

Paulus verzekert (1 Kor. 15 : 32): Gelijk zq allen 
in Atlam ste1·uen, alzi)O ZitZien ze ook in Oh;·i~ us allen 
leventl gemaai.t wordex. 

34. Vr. Waar is Christus nu, ook naar zijne 
menschheid? 

Antw. Hij is opg~cm·en ten hemel, en zit ter ?'echter
hand van God den Vader, d.i. hij is verbeven in de 
hoogste heerlijkheid boven alle schepselen. 

Markus verhaalt (16 : 19): De Heere dan, nadat 
hij tot hen gesproken had, is opqenomen in den hmtel, 
en is gfz .. ten aan de rechterhand Gods. 

35. V. Waartoe is hij daar zoo hoog verheven? 

Antw. Inzonderheid opdat hij van daar zijne ge
meente zoude regeeren, en onze Voorbidder zijn bij 
den Vader. 
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Paulus zegt (Eph. 1 : 17, 22): De God van (.•nzen 
Heer Jtmts 0/n·istus - heeft alle dingen zijne1t roeten 
ondenvorpen, en heeft hem de?· Gemeente ç;egeven tot een 
Hoofcl boven alle dit~gen. ~ 

Paulus zegt van l1 em (Rom. 8 : 34): dat l1ij ook 
te1· ·rechterhand God/i is, en ook voor ons bidt. 

36. Vr. Is hij dan niet bij ons tot aan het einde 
der wereld,· zooa.ls hij ons (Mt. 28 : 20) beloofd heeft? 

Antw. Naar zijne Godheid, Majesteit, Genade en 
Geest wijkt hij nimmermeer van ons; maar naar zijne 
Menachbeid blijft hij in den hemel, tot dat hij eenmaal 
zal komen om te oordeelen de levenden en de dooden. 

Bij Jezus hemelvaart, ze:.de een engel ·tot zijne 
discipelen: Gij GtJlifeesehe mannen! wat slaat gij en 
ziet op naa1· den hemel? Deze Jezu.~, die vun u opgeno
men is uaa?' dm hemel, zal alzoo komen, gelijkm·wijs gij 
710?1~ naar den hemel hebt zien ltee1wm·en. (Hand. 1 : 11). 

Paulus zegt (2 Kor. 5 : 10): Wij allP.n nwefen ge
openbaanl wo1·den voor den reelde,sioel van Oh1·i15tus, 
opdat een 1:egelijk wegd'raye hetgnen door ltet licltaam 
[geschiedt], naardat hij gedaan heeft, het zij goed liet zij 
kwaad. 

VIlde LES. 

37. Vr. Wat gelooft gij van den Heiligen Geest? 

Antw. Dat hij te zamen met den Vader en den 
Zoon één waarachtig eeuwig God is; en dat hij, van 
den Vader mij door den Christus gegeven zijnde, de 
Bewerker is mijner wedergeboorte, mijn Leidsman in 
al de waarheid, en de blijvende Trooster der Ge
meente. 

Petrus zeide tot Ananias (Hand. 5 : 3, 4): Ananias! 
waarom heejt de Satan uw harte ve1·vuld, dat gij den 
Heiligen Geest liegen zrntdt ? Gij hebt den menschen n·iet 
gelogen, mam· Gode •. 
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Paulus zegt (1 Kor. 12 : 11): Doch deze dingen 
allen werkt een en dezelfde Geest, deelende aan een 
if'der in het bijzonder, gelijkerw~js hij wil. 

Jezus zeide (Joh. 3 : 6): Hetgeen 11.it het vleesch 
geboren is dat is vleesch, en hetJeen ûit den Geest gebo-
1'en is dat is Geest. 

Jezus zeide (Joh. 14 : 16): Ik zal den Vader bid
den, en hij zal u een anderen Troostm· ge1:en, opdat 
hij biJ 1L blijve in der eeuwigheid, namelijk den Gee.~t der 
waarheid. 

38. Vr. Wat gelooft gij van de Heilige Algeroeene 
Christelijke Kerk? 

Antw. Dat de Zoon van God, uit de gansche men
schelijke geslacht, door zijn Woord en Geest, zich 
eene Gemeente vergadert, die ten eeuwigen leven is 
uitverkoren; en dat ik, door het geloof een levend 
lidmaat van die Gemeente zijnde, het eeuwig blijven 
zal. 

De zaligen in den hemel getuigen (Op. 5 : 9): Gij 
hebt ons Gade gekocht met tLW bloed, u1't alle geslacht, 
en taal, en volk, en natie. 

Paulus zegt (Rom. 8 : 30): Die hij te vo1·en vel·or
dineerd heeft, die heeft hij ook ge1·oepen. 

Lukas verhaalt (Hand. 16 : 14): Eene zékere vronw 
met na me Lydia, eene pu1·perverlcoopster van de stad 
Thyatire, die God diend", hoorde ons, welke?' ha1·te de 
Heer heeft geopend, dat zij achtnam op hetyeen van 
Paulns gesp1·oken werd. 

De goede Herder verzekert van zijne schg.pen (Joh-
10 : 28) : Ik geef hun het eeuwige leven j en zij ztûlen 
niet verlo1·en gaan in der eeuu:igheid, en niemand Zftl 
ze uit mijne hand ruklcen. 

39. Vr. "\Vaar vergedert hij deze Kerk? 

Antw. Daar men Gods Woord recht predikt, en de 
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Heilige Sacramenten bedient, naar de instelling van 
Christus. 

40. Vr. Wat Ycrstaat gij door de Gcmeenschap 
der Heiligen. 

Adw. Ee1·sfeliJk, dat elke en alle geloovigen. als 
lidmaten, aan den Heere Christus, en aan alle zijne 
schatten en gaven gemeenschap hebben. 'l'en andm·e, 
dat elk zich moet. schuldig weten, zijne gave ten nutte 
en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met 
vreugde aan te leggen. 

41. Vr. Hoc is het der Kerk van Christus tot hier
toe gegaan? 

Antw. Op het eerste christelijke Pinksterfeest, te 
Jeruzalem GESTICHT, is de kerk y:.m Christus, door 
den arbeid der A postel en, voornamelijk van Paulus, 
reeds in de eerste eenw ; in vele oorden der Romein
sche heerschappij UITGEBREID. 

Tot op de .,;ie1·do eeuw, heLft zij veel van de hei
denen te LIJDEN gehad ; 

De sedert de bekeering van Konsta.ntijn den Groote 
dagteekend haar eerste VOORSPOED. 

Deze voorspoed bracht meer en meer, vooral door 
de toenemende aanmatiging der opzieners en de on
kunde der leden, groote VERBAS'rERING mede; 

Welke in de 16de eeuW aanleiding gaf tot de KERK

HERVORMING. 
En sedert gaat zij voort, niet zonder dagelijksehen 

strijd tegen ongeloof, bijgeloof en inwendige verdeeld
heid, zich over de aarde uit te breiden. 

42. Vr. Welke zijn de groote weldaden, waarin zich 
de Gemeente van Christus verheugen mag? 

Antw. Hij schenkt haar Ve-rgeting dm· Zonden, Op
standing des Vlecsches en het Eeuwig Leven. 
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43. Vr. Wat gelooft gij van de Vergeving der zon
den? 

Antw. Dat God, om Christus wil, mijne zonden 
nimmermeer wil gedenken. 

Paulus zegt (Eph. 1: 7) dat wij in Christus hebben 
de verlossing door zijn bloed, namelijk de verg~:ving der 
misdaden, uam· den rijkdo::1 van (Gods) genade. 

44. Vr. Welken troost geeft u de Opstanding des 
vleesches (d.i. der dooden)? 

Ant. Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van 
stonden aan tot Christus, haar Hoofd, zal opgenomen 
worden, maar dat ook dit mijn lichaam, wederom met 
mijn ziel vereenigd. en aan het heerlijk lichaam van 
Christus gelijkvormig worden zal. 

Paulus zegt (1 Ko:::. 15: 53) Want dit ve1·derjelijko 
moet 011V ~'1'de?jelijkheid, en dil sier je 'ijke moel owderfe
lijkhcüi aandoen. 

Johannes zegt (1 Joh. 3: 2) Geliefden, nu zijn w·ij 
kinde1·en Gods, a.n het is nog niet geop1nbaanl W <1l wij 
zijn zullen; maa1· wij weten, dat als hij zal geopenbaa1·d 
zijn, wij lwm zullèn gelijk wezen; want w~j zt~llen hem 
zi.en gelijk hij is. 

45. Vr. Wat weet gij van het Eeuwige Leven? 

Antw. Dat die vrede en vreugde, waarvan reeds nu 
de voorsmaak door mijn hart kan genoten worden, 
dan wanneer mijn geloof in aanschouwen verwisseld 

• zal zijn, volkomen en oneindig wezen zal. 

VIIIste LES. 

46. Vr. Welk is het verbanel tusschen uw geloof en 
uwe behoudenis? 

Antw. Dat ik door het geloof, en door het geloof 
alléén, voor God rechtvaardig ben. 
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Paulus zegt (Rom. 5 : 1) Wij dan gm·echtvaarcligd 
zijnde u1"t het geloof, hebben vrede bij God. 

Gal. 2: 16. De mensch (wordt) niet ge?·echtvaardigd 
uit de werken der wet, maa·r doo1· lzet geloof van Jezus ~ 
Christus. 

4 7. V r. Hoe is het te verstaan dat gij alleen door 
't geloof gerechtvaardigd wordt? 

Antw. God rekent mij uit genade de volkomene 
genoegdoening en gerechtigheid van Christus toe, 
waardoor mij alle mijne zonden worden vergeven, en 
ik een erfgenaam des eeuwigen levens word. Maar ik 
kan deze gerechLigbeid en genoegdoening niet anders 
dan door het geloof aannemen. 

Paulus zegt (2 Kor. 5: 19, 21) God was in Christus 
de wereld met zichzalven t'e?·zoenemle, kttnne zonden hun 
niet toerekenen de.- Want dien die geene zonde gekend 
heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden 
worden rechtvaa1·diglteid Gods in hem. 

Rom. 5 : 19. Alzoo zullen ook dom· de gehooTzaam
heid van éénen, velen tot 1·echtvaaTdigen gesteld wo1·de11. 

Rom. 4 : 5. Doch dengenen die niet we?·kt, maar gelooft 
in hem die den godfaozen ?'echtvaardiyf; wordt zijn geloof 
gerekend tot ?'echtvaw·digheid. 

48. Vr. Waarom kunnen onze goede werken onze 
gerechtigheid voor God niet uitmaken, noch ook een 
gedeJlte daarvan? 

Antw. Daarom, dat onze beste werken in dit leven 
onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. 

Paulus verklaart uitdrukkelijk (Eph. 2 : 8, 9) : Uit 
genade z1'jt gij zalig gewm·den donr het geloof; en dat 
niet uit ~~; het is Gods gave. Niet ~~it te Wl:!rken, opdat 
niemand ?'Ocme. 

De ootmoedige: bede der godvruchtigsten blijft altijd 
als in Ps. 143: 2: Ga niet in hllt ge1·icht met uwen knecht; 
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want ni'lmand dia leeft zal voo1· uw aangezicht 1'echt
.,;aa7·dig zijn. 

49. Vr. Verdienen dan onze goede werken niets, 
terwijl God ze nochtans in dit, en in het toekomend 
leven wil beloonen? 

Antw. Deze belooning geschiedt niet uit verdienste, 
maar uit genade. 

Jezus zeide (Luk. 17 : 1 0) : Wanneer gig zult gedaan 
hebben al wat u bevolen is, zoo zegt : wij zijn onnutte 
dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij 
schuldig waren te doen .. 

IXde LES. 

50. Vr. Wie werkt dat geloof in u? 
Antw. De Heilige Geest. 
Paulus zegt (1 Kor. 12 : 3) : Niemand kan zeggen 

Jezus den Heere te zijn clan doo1· den Reiligen Geest. 

51. Vr. Door welk middel? 
Antw. Door middel van Gods Heilig Woord. 
Paulus zegt (Rom. 10 : 17) : Zoo is dan het geloof 

uit het gehom·, en het gehoor door het woord Gods. 

52. Vr. Waar vindt gij het Woord Gods? 
Antw. De Heilige Schrift, beide des Ouden en des 

NietlWen Verbonds, is het Woord Gods. 

53. Vr. Is deze Schrift niet door menschen geschre
v:en? 

Antw. Gewisselijk; maar door menschen tot deze 
taak door God uitverkoren, en door zijnen Heiligen 
-Geest bekwaam gemaakt en bestuurd. 
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Petrus zegt (2 Petr. 1 : 21): De profetie is voortijds 
niet voO'rtgebmcht door den wil eens rnenschen, mam· de 
heilige rnenschen Gods, van den heiligen Geest gedreverr 
zijnde, hebben ze gesproken. 

Paulus zegt 2 Tim. 3 : 15 : Alle de schrift is van 
God ingegeven, en is nuttig tot leering, tot toederlegging, 
tot verbetering, tot onde1-wijzing die in de 1·echtvaartheid is. 

54. Vr . . Door wat middelen versterkt de Heilige
Geest het geloof? 

Antw. Door de gedurige prediking van het Woord 
Gods, en door de bediening dèr Heilige Sacramenten. 

55. Wat verstaat gij door Heilige Sacramenten. 

Antw.· Heilige teekenen en zegelen, door den Heiland 
ingesteld, om ons daardoor te verzekeren dat wij, om 
zijns offers wille, de vergeving del· zonden en het 
eeuwige 1even ontvangen. 

56. Vr. Hoe veel Sacramenten zijn er? 

Antw. Twee; de Heilige Doop, en het Heilig Avond
maal. 

57. Vr. Hoe luidt de instelling des H. Doops? 

Antw. Jezus zeide (Matth. 28: 19): Gaat henen, 
onderwijst alle de volkeren, dezelve doopende in den naann. 
des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes. 

58. Vr. Welk is het uiterlijk teeken in den doop? 
Antw. Het water waarmede wij gedoopt worden. 

Hand. 8: 36. De Kamerling zeide: Ziedaar water; 
wat vm·hinderd uuij gedoopt te wm·den? 

59. Vr. Wat l:reteekent en verzegelt dat? 
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Antw. De afwn.ssching der zonden, door het Bloed 
en den Geest ·van Jezus Christus. 

Ananias zeide tot Paulus (Hand. 22 : 16) : Laat u 
doopen en uwe zonden afwasschen, aan1·oepende den naam 
des Heeren. 

Johannes betuigt (1 Joh. 1 7) : Het bloed van Jeztts 
Christus, Gods Zoon, 1·einigt ons van alle zonden. 

60. Vr. Is de doop onmisbaar tot zaligheid? 
Antw. Neen; maar ofschoon niet ieder gedoopte een 

oprecht geloovige zij, zoo zal toch geen oprecht geloo
vige O:t;Jgedoopt wenschon te blijven. 

Jezus zeide (Mark. 16: 15, 16) : Gaat henen in de 
geheele wereld, predikt het evangelie allen C?'eatw·en. Die 
geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. 
maar die niet geloofd zal hebben zal verdoemd tvorden. 

61. Vr. Zal men ook de jongere kinderen doopen? 
Antw. Ja, want zij zijn zoo wel als de volwassenen 

in het Verbond van God en in zijne Gemeente be
grepen. 

Onder de oude bedeeling sprak God tot A braham 
(Gen. 17 : 7) : Ik zal m~jn verbond oprichten tusschen mij 
en tusschen u, en tusschen uwen zade na u in hunne ge
slachten, om u te zijn tot een God, en uwen zade na tt. 

Jezus zeide (Math. 19: 14): Laat af van de kinde?·
kens, en verhindert ze niet tot mij te komen, want derzul
ken is het koningrijk clm· hemelen. 

Paulus zegt van de kinderen der Christenen (l Kor. 
· 7 : l 4) : Nu zijn moe !. inderen heilig. 

Xde LES. 

62. Vr. Hoe luidt de instelling des Avondmaals? 
Antw. Deze wordt ons door den Apostel Paulus 
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aldus beschreven (1 Kor. 11 : 23, 24, 25, 26) : 

Want ik heb van den Hem· crntvangen hetgeen ik ook 
u overgegevmt heb, dat de He:re Jezus, in den nacht, in 
welken hij verraden werd, het brood nann; en als hij ge: 
dankt had, brak hij het, en zeide : Neemt, Eet, dat is mijn 
lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijne 
gedachtenis! Desgelijks nam hij ook den drinkbekm· na het 
eten des avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker, is het 
Nieuwe Testament in mijn bloed; doet dat, zoo clikwijls als 
gij dien zult drinken, tot mijne gedachtenis ! 

Want zoo dikwijls als gij dit bt·ood zult ete?t, e?t dezen 
drinkbekm· zult drinken, zoo verkondigt den dood des Hee
ren totdat h~j komt. 

63. Vr. Welk is het uiterlijk teeken in het Avond
maal? 

Antw. Het gebroken brood, dat wij eten, en de 
vergoten wijn, dien wij drinken, tot gedachtenis van 
het lijden en sterven van Christus voor onze zonden. 

64. Vr. Wat beteekent en vergezelt dat? 

Antw. Paulus zegt (1 Kor. 10 : 16): De drinkbeker 
der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die nie 
eene gemeenBchap des bloeds van OhristUB ? Het b1·ood dat 
wij brekm~, is dat niet eene gemwMchap des lichaams van 
Christus? 

65. Vr. Wordt het bröod veranderd in hetlichaam 
van Christus en de wijn jn zijn bloed? 

Antw. Neen, zoo min als het water des Doops in 
het bloed van Christus veranderd wordt. 

66. Vr. Hoe moet gij uzelven beproeven, eer gij tot 
het A vondmaal des Reeren komt? 

Antw. Eerst moet jk onderzoeken, of ik mij_ zeiven 
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wegens mijne zonden mishage, en mij daarom voor 
God verootmoedige. Ten tweede, of ik geloof en ver
trouw dat mij alle mijne zonden om Christus wille 
vergeven zijn. 'l'en derde, of ik ook een ernstig voor
nemen heb om voortaan in alle goede werken te 
wandelen. 

Paulus zegt (1 Kor. 11 : 28, 29) : De mensch bep1·oeve 
v zich zelven, en ete alzoo van het brood en drinke van den 

drinkbeker j want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet 
en d1·inkt zich zelven een oordeel, niet onderscheidende het 
lichamn des Heeren. 

67. Vr. zal men ook ten Avondmaal laten gaan, 
die een goddeloaze leer drijven of een ergerlijk leven 
leiden? 

Antw. Neen, opdat Gods verbond niet worde ver
ontheiligd, en zijn toorn over de gansche gemeente 
niet aangestoken worde. 

Paulus zegt tot de Korintiërs (1. Kor. 11 : 30): 
Daa1·om zijn onder u vele zwakken en kranke:2 en velen 
slapen. 

68. Vr. Naar welk beginsel behoort de Kerkelijke 
Tucht te worden uitgeoefend? 

Antw. naar het beginsel door Jezus aangewezen, als 
hij zeide (Matth. 18 : 15-17): Indien uw broeckr tegen 
u gezondigd heeft, ga henen en bestraft hem tusschen u en 
hem alleenj indien hij u hoort, zoo hebt gij ttwen b1·oeder 
gewonnenj maar indien hij u niet hoort, zoo neem nog één 
of twee met u, opdat in den mond van twee of drie ge
tuigen alle wo01·d besta. En indien h~j dezen geen gehoor· 
geeft, zoo zegt het der gmneentej en indien hij ook der ge
meente geen gehoor· geeft, zoo z~j !tij tb als de heiden en 
tollenacw·. 
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Xlde LES. 

HET DERDE DEli:L. 

Van de Dc~nkbaarheid die men Godc voo1· cle 
Verlossing schtûdig is. 

69. Vr. Aangezien wij alleen uit genade, door Chris · 
tus, behouden WOl'den, waarom moet gij dan nog goede ~ 
wer1;:.en noen? 

Antw. Niet om den hemel daarmede te verdienen, 
't welk Christus gedaan heeft, maar omdat God mij 
zulks heeft geboden. 

Paulus zegt (Eph. 2: 10): Want wij zijn zijn maaksel, 
geschapen in ChristtGS JeztGS tot goede w&tken. 

70. Vr. Waartoe dienen da" uwe goede werken? 
Antw. Dat ik Gode daarmede dankbaarheid voor al 

Zijne weldaden bewijze, en Hij door mij geprezen 
worde; dat ik ook door de goede werken, als uit de 
vruchten, van de oprechtheid mijns geloofs verzekerd 
zij; en dat mijn naaste daardoor gesticht, en voor 
Christus gewonnen worde. 

Jezus zeide (Joh. 15: 8): Hierin is mijn. Vade?· ver
heerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. 

Petrus vermaande (2 Petr. 1 : 1 0) : Benaa1·stigt u uwe 
roeping en verkiezing vast te maken. 

Jezus zeide (Matth. 5: 16): Laat ttw licht alzoo schij
nen voor de menschen, dat zij twe goede werken zien mogen, 
en uwen Vaclei' die in de hemelen is, ve1·heerlijken. 

71. Vr. Kan een geloovig Christen zonder goede 
werken zijn? 

Antw. Neen hij. De Heiland zegt (Matth. 7: 21): 
Niet een iegelijk die tot J'l'ij zegt Heere, Heere! zal ingaan. 
in het Koningtijk der hemelen; maar die daar doet den 
wil ·miJns Vc~rs, clie i,,l de Hemelen iJ. 
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72. Vr. Zullen ook die behouden worden, die voor
geven te gelooven, maar geene goede werken doen? 

Antw. Neen ze; want vermits zij geene vruchten 
voortbrengen der bckeering waardig, tooncn zij daar
mede klaarlijk dat zij ook het geloof des harten ont
beren, hetwelk nooit zonder oprechte bekeering is. 

Jacobus vraagt (Jac. 2 : 14) : Wat ?wltigheid is het 
rnijne broeders! indien iemand zegt dat h~j het geloove 
heeft, en heeft de wer-ken niet? kan dat geloof hem zalig 
makén? en hij betuigt (vs. 17): het rJeloof, indien het 
de wet"ke1~ niet heeft,. is bij zichzelven dood. 

· 73. Vr. Waarin bestaat de bekeering des menschen '? 
Antw. In een hartelijk leedwezen dat wij God door 

onze zonden vertoornd hebben, en in dezelve hoe 
langer zoo meer te haten en te vlieden; mitsgaders in 
een hartelijke vreugd in God door Christus, en lust 
en liefde om naar den wille Gods in alle goede wer
ken te leven. 

Paulus zegt (2 Kor. 7 : 10) : De dtoe_fheid naar Gocl 
werkt eene onbemttwelijke bekeering tot zaligheicl, maar de 
droefheid det wereld wetkt den dood. 

Paulus spreekt (Rom. 7 : 22) van een 1·ermaak in 
de wet Gods naa1· den intvencligen rnenrch. 

74. Vr. Wat zijn goede werken? 
• Antw. Alleen die uit waar geloof, nanr de wet van 

God, hem ter eere geschieden ; en niet die op men
scheninzetting of op ons goeddunken gegrond zijn. 

Paulus zegt (Rom. 14 : 23) : Al toat uit den geloove 
niet is, dat is zoru:le. 

Paulus beveelt (1 Kor. 10 : 31) : Het zU dat gijlieden 
eet, hetzij dat gij dri'(tkt, hetzij dat gij iets aadus doet, 
doet het cû ter eere Gods. 

Jezus verklaarde (Mt. 15 : 9) van de Farizeën: 2è 
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aergeefs eetcn zij M1'j, leet·ende leetingen die geboden van 
rMnSchen zijn. 

75. Vr. Kunnen zij, die zich tot God bekeerd heb-
ben, de wet volkomelijk houden? ~ 

Antw. Voorzeker neen! Ook de allerheilig ten, zoo
lang zij in dit leven zijn, hebben maar een kleinen 
aanvang dezer gehoorzaamheid; doch alzoo dat zij met 
een ernstig voornemen, niet alleen maar sommige, 
maar naar alle de geboden Gods beginnen te leven, 
gelijk zij ook den Heer gedurig bidden om dagelijks 
daarin toe te nemen. 

Jacobus beleed (Jac. 3 : 2): TV1) struil•elen rtlZen i11 
velen. 

Paulus verklaarde (Filip. 3 : 12): Niet dat ik het 
al?·ede gektegen heb, of altede voZmaakt ben, maat ik jage 
daarna, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Chris
tus Jezus ook gegrepen ben. 

Jezus had vermaand (1\ft. 26: 41): Waakt en bidt, 
opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is toel gewillig 
maar het vleesch i~ zwak. 

XIIde LES. 

76. Vr. Tot wien alleen moeten wij bidden? 
Antw. Niet tot eenig schepsel, maar alleen tot God, 

die ons helpen kan en cm Jezus Christus wil verhoo
ren wil. 

Jezus zeide (Mt. 4 : iO): Den Heere uwen God zult 
gij aanbidden, en Hem alleen dienen. 

Joh. 16: 23. Al toat gij den Vetder zult bidden in mijnet1 
naam, dat zal Hij t~ geven. 

Paulus zegt (Eph. 3 : 12), dat wij in Christus Jezus 
de vrijmoedigheid hebben en den toegang met vettrouwen, 
door het geloof aan hem. 
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77. Vr. Hoc meet ons hart bij het bidden gesteld 
zijn? 

Antw. Het biddend hart moet vol ootmoed zijn voor 
den Heiligen, vol vertrouwen op den Genadigen God, 
en bij zijn bidden noch de schuldbelijdenis, noch de 
dankzegging vergeten. 

Paulus zegt (Pilip 4 : 6): TV eest in geen ding bezorgd; 
maa1· laat uwe begem·ten in alles, doot bidde11 e?t 8meekmt, 
met dankzegging bekend worde?t bij God. 

78. Vr. Waar moeten wij onzen God om bidden? 
Antw. Om alle lichamelijke en geestelijke nooddruft, 

waarvan ons de Heere Christus een schets gegeven 
heeft in het gebed, dat hij zelf ons geleerd heeft. 

79. Vr. Hoe luiçlt dat gebed? 

Antw. Onze Vader, die in de hemelen zijt! 
Uw naam IV orde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzoo ook 

op de aarde. 
Geeft ons heden ons dagelijkach brood. 
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij ver

geven onzen schuldenaren. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons 

van den booze. 
Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de 

heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. 

(Zie Heidelb. Catech. Zond. 46-52.) 

80. Vr. Wat begeert gij van God in dit gansche 
gebed? 

Antw. Ten eerste, dat al wat tot Gods eere dient 
worde bevorderd, en daarentegen geweerd worde, wat 
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zijne eere verhindert of zijnen wil wederstaat. Ten 
andere, dat hij met alle n0oddruft naar het lichaam 
verzorge, en naar de ziel mij beware van alle kwaad, 
dc'l.t aan mijne behoudenis zou kunnen schadelijk zijn. 

* 
81. Vr. Wat is uwe eenige troost bJiden in het leven 

en in het sterven? 
Antw. Dat ik met lijf en ziel, beiden in 't leven en 

sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers 
Jezus Christus eigendom ben. 

Paulus zeide (2 Tim. 1 : 12): Ik weet 1vien ik geloofd 
heb, en ik ben verzekerd dat hij machtig is, mijn pand, 
bij Hem !c('yycleyd, te bewaren tot dien dag. 



Vragen bij het afteggen van Geloofsbelijdenis 
in de Ned. Hervormde Kerk. 

]. Belijdt gij te gelooven in God den Vader, den 
Almachtigen Schepper des hemels en der aarde; en 
in Jezus Christus, Zijnen ééngeboren Zoon, onzen 
Heer; en in den Heiligen Geest? 

2. Zijt gij des zins en willens bij deze belijdenis 
door Gods genade te volbarden ; de zonde te verzaken; 
te streven naar heiligmaking, en uwen Heiland in 
voor- en tegenspoed, in leven en sterven getrouw te 
volgen, gelijk aan Zijne ware belijders betaamt? 

3. Belooft gij tot den bloei van het Godsrijk in 't 
algemeen, en van de N ederduitsch liervormde Kerk 
in het bijzonder, met opvolging van hare kerkorde, 
naar uw vermogen, volijverig mede te werken? 

Vragen bij de voorbereiding tot het 
Heilige Avondmaal. 

1. Gelooft gij van harte, dat de waarachtige en 
volkomene leer der zaligheid, ons van Godswege ge
openbaart, vervat is in de Schriften des Ouden en 
Nieuwen Testaments? 

2. Gelooft gij van harte, dat gij, door uwe zonden 
diep bedorven en voor God strafvaardig zijt, en mis
haagt gij u zeiven deswege met oodmoed en berouw? 

3. Gelooft gij van harte, dat God uit loutere ge
nade ons Zijnen eeniggeboren Zoon, JEzus CHRISTUs, 
heeft geschonken tot onzen eenigen en volkomenen 
Zaligmaker, wiens lichaam voor ons verbroken en 
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wiens bloed voor ons vergoten is tot vergeving der 
zonden; en neemt gij Hem voor u-zelven met een 
geloovig hart aan tot wijsheid, rechtvaardigheid, #hei
ligmaking en verlo:5sing? 

4. Hebt gij, overeenkomstig de verplichting, welke 
door uwen doop op u gelegd is~ een oprecht voor
nemen om door de kracht des Heiligen Geestes, bij 
uwe belijdenis te volharden, uw geloof te sterken, uw 
leven te beteren, in ware eenigheid en liefde met den 
naaste te leven, en Gode waarachtige dankbaarheid 
voor zijne genade te bewijzen? 

De Christelijli.e Feesten. 

Op het Kerstfeest vieren wij gedachtenis van JEzus' 
geboorte. 

Op Goeden Vrijdag vieren wij gedachtenis van JEzus' 
dood. 

Op Paschen vieren wij gedachtenis van JEzus' op
standing. 

Op Hemelvaartsdag vieren wij gedachtenis van JEzus 
hemelvaart. 

Op Pinksteren vieren wij gedachtenis van de uit
storting de3 H. Geestes. 

Kerkelijke Feestdag. 

Op 31 October vieren wij Hervormingsdag 
ter gedachtenis aan het begin der gezegende Kerk
hervorming, den 31sten October 1517, toen Luther zijne 
stellingen tegen het Pausdom aanplakte aan de Slot
kerk te Wittenberg. 
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Nationale Feestdagen. 

Dingaansdag. 1 G December van ieder jaar is lloor onze 
Vaderen aan God gewijd, door eene gelofte aan den 
Heere gedaan, wegens de volkomene overwinning op 
den hloeddorstigen Dingacu1, den 16en December 1838. 

Afajt6badag. De 2ïe Febr. van elk jaar zal in 't 
vervolg een publieke feestdag en een verootmoediging 
voor den Hcero zijn, wegens cle groote dingen den 
27on Febr. 1881 aan het volk gedaan . 

Publieke F eestdagen. 

Zondag; Nieuwe Jaarsdag; Goede Vrijdag; raasch 
Maandag; Hemel \'aartsdag; Pinkster Maandag en 
Kerstdag. 

1. 
2. 
•:> 
<) . 

4. 
5. 
6. 
7. 
~ -
u. 

Register van al de boeken des Ouden en 
des Nieuwen Testament. 

OUDE 'ri>STA~fK:\'T. 

r:c.~cltiedlmnrligc lJ11r-l;rn. 

Geneds. 10. 2 Samuël. 
Exodus. 11. 1 Koningen, 
Leviticus. 1:?. . 2 Koningen. 
Numeri. 13. 1 Kronieken . 
Dautcro-nomium. 14. 2 Kronieken. 
Jozua. 15. Ezra. 
Richteren. 1 û. Nehemia. 
Ruth. 17. Esther. 
1 Samuël. 
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Dicht of Zedekundige Buekcil. 

1. ;'ob. 4. Prediker. 
2. Spalmen. 5. Hooglied. 
3. Spreuken. 

Projetisclw Boel.·en. 

1. Jesaja. 9. Obadja. 
2. Jeremia. 10. Jona. 
n 
i). Klaagliederen van 11. Micha. 

Jeremia. 12. Nahum. 
4 . Ezechiël. 13. Habakuk. 
.5. Daniël. 14. Zephanja. 
6. Hozea. 15. Haggaï. 
7. Joël. 16. Zacharia. 
8. Amo8. 17. Maleachi. 

NIEUWE 'l'],;STAME.\'T. 

Geschiedkundige Boeken. 

1. Evangelie v. Matthëus. 
2. 

" " 
Mar kus. 

3. 
" " 

Lnkas. 
4. 

" " 
Johannes. 

(Van Paulus). 

1. Aan de Romeinen. 
2. le aan de Corinthen. 
3. 2e aan de Corinthen. 
4. Aan do Galaten. 
5. Aan do Ephesen. 
6. Aan de Philli ppensen. 

5. De Han<lclingen der 
Apostelen boschrc\·en 
cl oor Lu kas. 

7. Aan de Colosse11sen. 
8. le Aan de Thessaloni

censen. 
9. 2c Aan do Thessaloni-

censcn, 
10. le aan Timotheus. 
11. 2e aan Timotheus. 
J 2. Aan Titu~. 
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13. Aan Philémon. 
14. Aan de Hebr0h1 

Algeroeene Zendbrieven. 

l.i. Brief van .Jacobus. 

brief Yan Petrus. 
., 

brief v. Johanne~. 
)) " 

,, 

16. le 
1 ï. 2c 
1H. 1e 
1 H. 2e 
20. 3c " ~, ,, 
21. Brief van J uda:;. 

1. De Openharing van Johannes. 
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