
De enige troost 
Zondag 12 september 2021 middagdienst 

 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 1 vraag 1 
Vraag 1: Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? 
Antw. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen 
Zaligmakers Jezus Christus eigen ben, Die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk 
betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft, en alzo bewaart, dat zonder den wil 
mijns hemelsen Vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn 
zaligheid dienen moet; waarom Hij mij ook door Zijn Heiligen Geest van het eeuwige leven verzekert, 
en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. 
 
Punten: 
1. De vraag naar de troost (vraag 1) 
2. De kern van de troost (antwoord 1a) 
3. De rijkdom van de troost (antwoord 1b) 
 
Vragen bij de preek: 

• Bij 1e punt 
o Waar troost jij je mee? Is dat een blijvende troost? 
o Noem 5 redenen om naar de catechisatie te komen. 

• Bij 2e punt 
o Kun je in één zin met je eigen woorden zeggen wat de enige troost is? 
o Waarom is het een troost om niet het eigendom van jezelf te zijn? 

• Bij 3e punt 
o Wat zijn de belangrijkste woorden uit antwoord 1b die wat vertellen over de rijkdom 

van de troost? 
o Wat vond je vanmiddag moeilijk te begrijpen? Vraag dat aan je ouders of morgen op 

de catechisatie! 
 
Uit de bronnen: 
Zacharius Ursinus in Het Schatboek: voorrede op de catechismus 
De plicht der predikanten in de kerk is deze, namelijk dat zij de catechismus in hun predikaties niet 
alleen kort, maar ook duidelijk trachten uit te leggen en zich niet alleen schikken naar het verstand 
van de volwassenen, maar vooral ook, om de jeugd zoveel mogelijk die te doen verstaan. 
 
Zacharius Ursinus in Het Schatboek: voorrede op de catechismus 
Waarom de leer van de catechismus in de gemeente nodig is 

1. Omdat God dit bevolen heeft (Ex. 12:26, Ex. 13:8, Deut 4:9, enz.) 
2. Omdat Gods eer vereist dat Hij niet alleen door volwassenen, maar ook door kinderen recht 

gekend en geprezen wordt 
3. Om onze troost en zaligheid te bevorderen, die werkelijk in de kennis van God en van Zijn 

Zoon Jezus Christus volkomen te vinden is. 
4. Opdat de ware Gemeente en kerkregering mogen voortbestaan door middel van onderwijs 

aan de jeugd 
5. Om dwalingen te herkennen en te weren. 
6. Om de Schrift beter te kunnen begrijpen 
7. Om geschikt onderwijs aan de jeugd te geven 
8. Om het onderscheid met heidenen en sekten te herkennen 
9. Om de zuiverheid van de leer te bewaren 


