De Heidelbergse Catechismus
Een eigentijdse weergave door dr. W. Verboom
Zondag 1
Vraag 1
Wat is je enige troost?
Antwoord
Mijn enige troost is, dat ik niet van mezelf ben, maar van Jezus Christus.
Hij heeft met Zijn bloed voor mijn zonden betaald en mij uit de macht van de duivel verlost.
1b =
Hij bewaart mij, zodat zonder mijn Vader geen haar van mijn hoofd valt.
Alles wat Hij doet, is goed voor mij.
1c =
Hij verzekert mij door de Heilige Geest van het eeuwige leven
en daarom wil ik Hem graag mijn leven lang dienen.

Vraag 2
Wat is er voor nodig om getroost te leven en te sterven?
Antw.
Drie dingen:
1. dat ik mijn ellende ken en berouw heb over mijn zonde,
2. dat ik geloof in Jezus die mij van mijn ellende verlost,
3. dat ik de Heere voor mijn verlossing dankbaar ben.

Zondag 2
Vraag 3
Waardoor leer je dat je ellendig bent?
Antw.
Door de wet van God.

Vraag 4
Wat vraagt God in Zijn wet van jou?
Antw.
Dat ik Hem liefheb boven alles en mijn naaste als mezelf,
zoals Jezus heeft geleerd (Matt.22:37-40).

Vraag 5
Kun je dat?
Antw.
Nee, ik ben vanuit mezelf geneigd om God en mijn naaste te haten.

Zondag 3
Vraag 6
Heeft God ons dan wel goed geschapen?
Antw.
Ja, God heeft ons heel goed, naar Zijn beeld geschapen.
Wij kenden Hem in het paradijs en hadden Hem lief.
We loofden Hem en waren volmaakt gelukkig.

Vraag 7
Hoe komt het dan dat je nu zondig bent?
Antw.
Door de zondeval van Adam en Eva (Genesis 3).
Daardoor ben ik al zondig vanaf het moment dat ik ontvangen en geboren werd.

Vraag 8
Kun je dan niet doen wat God van jou vraagt?
Antw.
Vanuit mezelf niet. Alleen als ik wedergeboren word door de Heilige Geest.

Zondag 4
Vraag 9
Je kunt de Wet van God niet volbrengen.
Is het dan niet onrechtvaardig van God, dat Hij dat toch van je vraagt?
Antw.
Nee, want dat ik de Wet van God niet doe, is mijn eigen schuld.

Vraag 10
Wat betekent dat voor jou?
Antw.
Dat ik schuldig ben en Gods straf verdien.

